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Shënim

Ky Raport i auditimit është gjeneruar për herë të parë përmes platformës elektronike për 
menaxhimin e auditimit (SITA). Po ashtu, këtë vit, përdoret shablloni i ri i Raportit të auditimit, 
sipas metodologjisë së përditësuar për auditime financiare dhe të pajtueshmërisë. Raporti 
përfshinë për herë të parë edhe konkluzionin e veçantë për pajtueshmëri.

Jemi plotësisht të vetëdijshëm që aplikimi i të gjitha këtyre risive njëkohësisht, në rrethana të 
pazakonshme të pandemisë, mund të rezultojë me ndonjë lëshim të paqëllimshëm teknik, për çka 
ju kërkojmë falje paraprakisht dhe ju falënderojmë për mirëkuptim!
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Për:   Komisionin Komunal të Aksionarëve

          Bordin e Drejtorëve të KRM “Pastrimi” Sh.A. 

          z. Burim  Kelmendi , Kryeshef Ekzekutiv 

          z. Gazmend  Rexhepi , Zyrtar Kryesor Financiar dhe të Thesarit 

Adresa: "Bill Klinton" p.n. 10000, Prishtinë, Republika e Kosovës

1  Opinioni i Auditimit

Ne kemi përfunduar auditimin e pasqyrave financiare të KRM Pastrimi sh.a. për vitin e përfunduar 
më 31 Dhjetor 2020, në përputhje me Ligjin për Zyrën Kombëtare të Auditimit të Republikës së 
Kosovës dhe Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit (SNISA). Auditimi 
është kryer  për të na mundësuar të shprehim opinionin për pasqyrat financiare dhe konkluzionin 
për pajtueshmërinë me autoritetet.¹

Opinion i kundërt për pasqyrat financiare vjetore

Ne i kemi audituar pasqyrat financiare vjetore të KRM Pastrimi sh.a. (KRM Pastrimi ), të cilat 
përmbajnë pasqyrën e pozitës financiare për vitin 2020, pasqyrën e të ardhurave 
gjithëpërfshirëse, pasqyrën e rrjedhës së parasë së gatshme, pasqyrën e ndryshimeve në ekuitet, 
shënimet shpjeguese për pasqyrat financiare, përfshirë përmbledhjen e politikave të rëndësishme 
kontabël, për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2020.

Sipas opinionit tonë, për shkak të efekteve të çështjes së përshkruar në paragrafin “Baza për 
Opinion të Kundërt”, Pasqyrat Financiare të bashkangjitura nuk paraqesin një pamje të drejtë dhe 
të vërtetë të pozitës financiare të KRM Pastrimi sh.a. deri me 31 dhjetor 2020, të performancës së 
saj financiare, si dhe rrjedhës së parasë së gatshme për vitin 2020, në përputhje me Standardet 
Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF).

Baza për Opinion të kundërt

B1 Arkëtimet, në shumën 414,886€, të njohura në vitet paraprake me emërtimin “Klient i 
panjohur, institucione, kontrata, lokale dhe amvisëri” në seksionin e të hyrave të shtyra, nuk 
u janë zbritur konsumatorëve përkatës që kanë paguar, por janë zvogëluar këto detyrime 
ndaj konsumatorëve duke rritur fitimet e mbajtura. Këto veprime kontabël kanë për efekt  
nënvlerësimin e obligimeve.

B2 Vlera neto e aseteve ishte nënvlerësuar për 177,693€, kjo për arsye se me rastin e 
rivlerësimit të aseteve, Kompania nuk e kishte bërë zhvlerësimin e tyre me vlerën e 
rivlerësuar. Përveç kësaj, kjo ka ndikuar edhe në mbivlerësimin e zhvlerësimit të akumuluar 
për 150,745€, si dhe në mbivlerësimin e shpenzimeve të zhvlerësimit për 157,021€.
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A1 Në shënimet shpjeguese, të hyrat e shtyra nga grantet, janë keq prezantuar duke përshirë 
edhe të hyrat e financuara nga Qeveria dhe Komunat Aksionare të Kompanisë, në shumën 
797,000€, të destinuara për mbulimin e shpenzimeve operative si rrjedhojë e situatës 
pandemike COVID 19. Ndërsa, për detyrimet e njohura nga grantet në shumë 107,246€, të 
cilat kanë të bëjnë me 11 (njëmbëdhjetë) asete, për dhjetë prej tyre, Kompania nuk posedon 
asnjë dëshmi burimore.

B3 Të pagueshmet tregtare nuk prezantojnë saktë gjendjen e tyre, për arsye se ekzistojnë 
detyrime ndaj 23 furnitorëve në shumën 86,825€, shumë për të cilën Kompania nuk ka 
arritur ta mbështesë me dëshmi burimore – fatura apo kontrata që e mbështesin këtë 
detyrim.

B4 Nga testimet e kryera dhe sipas analizës tonë, rezerva e rivlerësimit do të duhej të ishte 
618,504€, ndërsa në  pasqyra financiare ishte prezantuar në shumë 593,909€, duke ndikuar 
në nënvlerësimin e rezervës së rivlerësimit.

B5 Çështjet e ngritura me ndikim material brenda këtij kapitulli, për zërat kontabël si rezerva e 
rivlerësimit, pasuritë, të arkëtueshmet, dhe shpenzimet e zhvlerësimit ndikojnë në prezantim 
jo të saktë të pasqyrës së rrjedhës së parasë.

B6 Auditimi i pasqyrave financiare për vitin 2018 dhe 2019, kishte identifikuar një gabim 
material që ka të bëjë me mbivlerësimin e parasë së gatshme në shumën 205,110€. Ky 
gabim material i periudhës paraprake, me rastin e hartimit të pasqyrave financiare për vitin 
2020, nuk ishte korrigjuar me një deklarim retrospektiv të  shumës së parasë së gatshme në 
fillim të periudhës në Pasqyrën e Rrjedhës së Parasë.

B7 Çështjet e ngritura brenda këtij kapitulli, në lidhje me rezervën e rivlerësimit, të hyrat e 
shtyra, dhe shpenzimet e zhvlerësimit të cilat kanë ndikim në rezultatin financiar në 
pasqyrën e të ardhurave, kanë efekt gjithashtu edhe në pasqyrim të pasaktë të fitimit të 
periudhës të bartur në pasqyrën e ndryshimeve në ekuitet. Fitimi i periudhës, si rezultat i 
pasaktësive ndikon edhe në zërin e fitimit të mbajtur.

B8 Informacioni i dhënë në shënimet shpjeguese për shpenzimet administrative, operative, të 
pagueshmet tregtare dhe tjera nuk korrespondojnë me të njëjtat shuma të prezantuara në 
pasqyra financiare. Këto diferenca janë 15,581€, 15,077€, dhe 2,009€ për zërat përkatës.

Më gjerësisht shih nënkapitullin 2.1 Çështjet që ndikojnë në opinion të auditimit 

Auditimi është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të 
Auditimit (SNISA). Sipas këtyre standardeve, përgjegjësitë tona janë përshkruar më poshtë te 
pjesa e raportit ‘Përgjegjësitë e Auditorit të përgjithshëm për Auditimin e Pasqyrave Financiare’. 
Në përputhje me ONISA-P-10 dhe SNISA 130, si dhe me kërkesat e tjera relevante për auditimin 
e PFV-ve të Ndërmarrjeve Publike dhe Kodin e Etikës të ZKA-së, ZKA-ja është e pavarur nga 
subjekti i auditimit. Besojmë se dëshmitë e auditimit që kemi marrë janë të mjaftueshme dhe të 
duhura për sigurimin e bazës për opinion.

4

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE



Konkluzion për pajtueshmërinë

Ne kemi audituar gjithashtu pajtueshmërinë e menaxhmentit të KRM Pastrimi sh.a. me kriteret e 
përcaktuara te auditimit që burojnë nga legjislacioni i zbatueshëm për subjektin e audituar në 
kontekstin e përdorimit të burimeve financiare.

Sipas konkluzionit tonë, për shkak të rëndësisë së çështjeve të përshkruara në kapitullin Baza për 
Konkluzion, transaksionet e kryera  të KRM Pastrimi sh.a. nuk ishin në përputhje me: 

Statutin e Kompanisë, Ligjin për Ndërmarrjet Publike, Ligjin për Mbeturina, Rregulloren  e 
brendshme të kompanisë  për zbatimin e procedurave dhe politikave afariste, Ligjin për 
Prokurimin Publik të Kosovës, si dhe Ligjin e Punës.
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Baza për konkluzion

B9 Regjistri i klientëve të ndërmarrjes, përmban 1,227 klientë të cilët janë evidentuar me 
emërtimin “XX”, “XN”, dhe “?”, e që janë kreditor ndaj ndërmarrjes në shumën prej 
156,424€. Përveç kësaj, në këtë regjistër figurojnë edhe 12 klientë të tjerë si kreditor, në 
shumë 1,906€, për të cilët nuk ka asnjë emërtim.

A2 Për 38 raste, Kompania nuk kishte arritur të sigurojë dëshmi (vendime) lidhur me 
pasivizimin e klientëve kreditor në shumë 424,645€ të cilët figurojnë në regjistrin e klientëve 
të saj.

B10 Numri i konsumatorëve të faturuar nga Kompania ishte më i lartë nga ajo që ishte 
përcaktuar në kontratë, ndërmjet Kompanisë dhe Komunës së Prishtinës. Kështu, përgjatë 
tremujorëve (tutje TM), për TM1 dhe TM2 ishin faturuar 73,616 konsumator, për TM3 69,867 
konsumatorë, ndërsa gjatë TM4 72,457 konsumatorë. Ndërsa në anën tjetër, Kompania 
kishte faturuar Komunën vetëm për 58,000 konsumatorë.

B11 49 kontrata ishin nënshkruar për llojin e njëjtë të furnizimeve/shërbimeve, përmes disa 
procedurave të prokurimit, duke rezultuar në ndarjen e tenderëve për të njëjtin 
furnizim/shërbim si:
- 19 Kontrata për Furnizim me pjesë për automjete/kamiona me vlerë totale 33,469€, prej të 
cilave 17 kontrata janë me vlera minimale dhe 2 kontrata me kuotim të çmimit;
- 8 Kontrata me vlera minimale për Furnizim me kompjuterë dhe pjesë për IT me vlerë totale 
6,712€; 
- 22 Kontrata për servisimin e automjeteve me vlera minimale me vlerë totale 18,744€.
Kjo ishte vazhdimësi e praktikave edhe nga vitet paraprake.

B12 Kishte mungesë të rregulloreve/politikave për menaxhimin e të hyrave, si dhe për 
kompenzimin e drejtorëve dhe punonjësve të Kompanisë.

B13 37 punonjës ishin angazhuar me kontrata me afat te caktuar për punë dhe detyra specifike, 
mirëpo këta punonjës mbulonin pozitat e rregullta të punës dhe për të njëjtit nuk ishin 
zhvilluar procedura të rekrutimit.

B14 Kompensimi i Bordit të Drejtorëve në shumë 7,050€ për mbledhjet e jashtëzakonshme, pa 
vendim të Komisionit Komunal të Aksionarëve.

Më gjerësisht shih nënkapitullin 2.2 Çështjet që ndikojnë në konkluzionin e pajtueshmërisë

Auditimi është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të 
Auditimit (SNISA). Sipas këtyre standardeve, përgjegjësitë tona janë përshkruar më poshtë te 
pjesa e raportit ‘Përgjegjësitë e Auditorit të përgjithshëm për Auditimin e Pasqyrave Financiare’. 
Në përputhje me ONISA-P-10 dhe SNISA 130, si dhe me kërkesat e tjera relevante për auditimin 
e PFV-ve të Ndërmarrjeve Publike dhe Kodin e Etikës të ZKA-së, ZKA-ja është e pavarur nga 
subjekti i auditimit. Besojmë se dëshmitë e auditimit që kemi marrë janë të mjaftueshme dhe të 
duhura për sigurimin e bazës për konkluzion.

Theksimi i Çështjes

1 Për shkak të situatës pandemike me Covid-19, KRM Pastrimi kishte shpenzuar shumën 
797,000€ me burim financim nga Qeveria e Kosovës sipas masës për rimëkëmbje 
ekonomike, si dhe nga Komunat Aksionare të kompanisë si Komuna e Prishtinës dhe 
Komuna e Kastriotit. Këto mjete ishin destinuar për mbulimin e shpenzimeve operative 2020 
në shumën 70,000€, si dhe për shpenzimet e pagave në shumën 727,000€.
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Opinioni i auditimit nuk është modifikuar për shkak të  kësaj çështje

Përgjegjësitë e Menaxhmentit dhe organeve drejtuese/qeverisëse për pasqyrat financiare vjetore

Menaxhmenti është përgjegjës për përgatitjen dhe prezantimin e drejtë të Pasqyrave Financiare  
sipas Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF). Po ashtu, menaxhmenti është 
përgjegjës për vendosjen e kontrolleve të brendshme, të cilat i përcakton si të nevojshme për të 
mundësuar përgatitjen e pasqyrave financiare pa keqdeklarime materiale të shkaktuara, qoftë nga 
mashtrimi apo gabimi. Kjo përfshinë gjithashtu zbatimin e Ligjit nr. 03/L-048 për Menaxhimin e 
Financave Publike dhe Përgjegjësitë (me plotësime dhe ndryshime), Ligjit nr. 04/L-087 për 
Ndërmarrjet Publike (me plotësime dhe ndryshime), Ligjit 06/L-032 për Kontabilitet, Raportim 
Financiar dhe Auditim

Bordi i Drejtorëve është përgjegjës për mbikëqyrjen e procesit të raportimit financiar të KRM 
Pastrimi sh.a..

Përgjegjësia e Menaxhmentit për Pajtueshmërinë

Menaxhmenti i KRM Pastrimi sh.a. është gjithashtu përgjegjës për përdorimin e burimeve 
financiare të KRM Pastrimi sh.a. në përputhje me Ligjin për Ndërmarrjet Publike,  si dhe të gjitha 
ligjet, rregullat dhe rregulloret e tjera të zbatueshme.²

Përgjegjësia e Auditorit të Përgjithshëm për auditimin e PFV-ve

Objektivat tona janë të marrim siguri të arsyeshme se Pasqyrat Financiare si tërësi nuk 
përmbajnë  keqdeklarime materiale, qoftë për shkak të mashtrimit apo gabimit, dhe  të nxjerrim 
një raport të auditimit që përfshinë opinionin tonë. Siguria e arsyeshme është niveli i lartë sigurie, 
por nuk garanton se një auditim i kryer në përputhje me SNISA-t do të zbulojë çdo keqdeklarim 
material që mund të ekzistojë. Keqdeklarimet mund të rezultojnë nga mashtrimi ose gabimi dhe 
konsiderohen materiale nëse, individualisht ose së bashku, me arsye pritet qe të ndikojnë në 
vendimet ekonomike të përdoruesve, të marra në bazë të këtyre Pasqyrave Financiare.

Objektivi ynë është gjithashtu të shprehim një konkluzion të auditimit për pajtueshmërinë e 
autoriteteve përkatëse të KRM ''Pastrimi'', sh.a, Prishtinë me kriteret e përcaktuara te auditimit që 
burojnë nga legjislacioni i zbatueshëm për subjektin e audituar në kontekstin e përdorimit të 
burimeve financiare. Si pjesë e auditimit, në përputhje me Ligjin për ZKA dhe SNISA-t, ne 
ushtrojmë gjykimin profesional dhe mbajmë skepticizëm profesional gjatë gjithë auditimit. Ne 
gjithashtu:

• Identifikojmë dhe vlerësojmë rreziqet e keqdeklarimit material të Pasqyrave Financiare, 
qoftë për shkak të mashtrimit apo gabimit; hartojmë dhe kryejmë procedurat e auditimit 
konform  atyre rreziqeve, si dhe sigurojmë dëshmi të auditimit që janë të mjaftueshme dhe 
të duhura për të siguruar bazën për opinion. Rreziku i moszbulimit të një keqdeklarimi 
material që rezulton nga mashtrimi është më i lartë sesa për keqdeklarimin që rezulton nga 
gabimi, pasi mashtrimi mund të përfshijë manipulimin, falsifikimin, lëshime të qëllimshme, 
keqpërfaqësime apo anashkalimin e kontrollit të brendshëm.
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• Identifikojmë dhe vlerësojmë rreziqet e mos-pajtueshmërisë me autoritetet, qoftë për shkak 
të mashtrimit ose gabimit, hartojmë dhe kryejmë procedurat e auditimit që janë përgjegjëse 
ndaj atyre rreziqeve, dhe marrim dëshmi të auditimit që janë të mjaftueshme dhe të 
përshtatshme për të siguruar bazën për konkluzionin tonë për pajtueshmërinë me 
autoritetet. Rreziku i mos zbulimit të një rasti të mos pajtueshmërisë me autoritetet që vjen 
nga mashtrimi është më i lartë sesa për atë që rezulton nga gabimi, pasi mashtrimi mund të 
përfshijë manipulim, falsifikim, lëshime të qëllimshme, keq përfaqësime ose anashkalim të 
kontrollit të brendshëm.

• Sigurohemi ta kuptojmë kontrollin e brendshëm relevant për auditimin, për t’i hartuar 
procedurat e auditimit që janë të përshtatshme në rrethanat, por jo me qëllim të shprehjes 
së opinionit për efikasitet të kontrollit të brendshëm të KRM Pastrimi sh.a..

• Vlerësojmë përshtatshmërinë e politikave të përdorura kontabël dhe arsyeshmërinë e 
vlerësimeve të kontabilitetit dhe shpalosjet përkatëse të bëra nga menaxhmenti.

• Nxjerrim një përfundim nëse baza e vijimësisë së kontabilitetit është e përshtatshme për 
përdorim nga menaxhmenti, bazuar në provat e siguruara të auditimit, nëse ekziston 
pasiguria materiale në lidhje me ngjarje apo kushte që mund të hedhin dyshime të 
rëndësishme në aftësinë e KRM Pastrimi sh.a., për të vazhduar sipas parimit të vijimësisë. 
Nëse konkludojmë se ekziston një pasiguri materiale, nga ne kërkohet që të tërheqim 
vëmendjen në raportin tonë të auditimit për shpalosjet përkatëse në Pasqyrat Financiare 
ose, nëse zbulimet e tilla janë të papërshtatshme ta modifikojmë opinionin tonë. 
Përfundimet tona bazohen në provat e auditimit të marra deri në datën e raportit tonë të 
auditimit. Sidoqoftë, ngjarjet apo kushtet e ardhshme mund të bëjnë që NP-ja të pushojë së 
vazhduari sipas parimit të vijimësisë.

• Vlerësojmë prezantimin e përgjithshëm, strukturën dhe përmbajtjen e Pasqyrave 
Financiare, përfshirë edhe shpalosjet, për t’u siguruar se Pasqyrat Financiare paraqesin 
transaksionet dhe ngjarjet në mënyrë të drejtë dhe të saktë.

Ndër të tjera, ne komunikojmë me menaxhmentin dhe ata që janë përgjegjës për qeverisjen edhe 
në lidhje me fushëveprimin dhe kohën e planifikuar të auditimit dhe gjetjet e rëndësishme të 
auditimit, përfshirë ndonjë mangësi domethënëse në kontrollin e brendshëm që ne e identifikojmë 
gjatë auditimit.

Nga çështjet e komunikuara me menaxhmentin, ne përcaktojmë ato çështje që ishin më të 
rëndësishme në auditimin e Pasqyrave Financiare të periudhës aktuale dhe që cilësohen si 
çështje kyçe të auditimit. Raporti i auditimit publikohet në ueb faqen e ZKA-së, me përjashtim të 
informacioneve që klasifikohen si sensitive apo për shkak të ndalesave të tjera ligjore e 
administrative, në pajtim me legjislacionin në fuqi.
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2  Gjetjet dhe rekomandimet

Gjatë auditimit, kemi vërejtur fusha për përmirësim të mundshëm, përfshirë kontrollin e 
brendshëm, të cilat janë paraqitur më poshtë për shqyrtimin tuaj në formë të gjetjeve (siç janë 
paraqitur në Grafikun 1, më poshtë) dhe rekomandimeve. Këto gjetje dhe rekomandime kanë për 
qëllim të bëjnë korrigjimin e nevojshëm të informacionit financiar të paraqitur në pasqyrat 
financiare, duke përfshirë shpalosjet në formë të shënimeve shpjeguese dhe të përmirësojnë 
kontrollet e brendshme lidhur me raportimin financiar dhe pajtueshmërinë me autoritetet në lidhje 
me menaxhimin e fondeve të sektorit publik. Ne do t'i përcjellim (shqyrtojmë) këto rekomandime 
gjatë auditimit të vitit të ardhshëm.

Grafiku 1. Lloji i gjetjeve sipas kategorive ekonomike³
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Ne po ashtu, kemi rishikuar statusin e rekomandimeve të vitit paraprak dhe kemi vlerësuar nivelin 
e zbatimit të tyre. [Për detajet shih kapitullin 4].

2.1 Çështjet që ndikojnë në opinionin e auditimit

Çështja B1 - Mos zbritja e mjeteve të arkëtuara  nga klientët
Gjetja Sipas SNK 1, Pasqyrat financiare duhet të pasqyrojnë drejtë pozicionin 

financiar. Paraqitja e drejtë kërkon paraqitje besnike të efekteve të 
transaksioneve, ngjarjeve dhe kushteve të tjera në përputhje me 
përkufizimet dhe kriteret e njohjes për aktivet, detyrimet. Zbatimi i SNRF-ve 
me dhënie informacionesh shpjeguese shtesë, supozohet të rezultojë në 
pasqyra financiare të cilat arrijnë një paraqitje të drejtë.

Arkëtimet në shumë 414,886€ të regjistruara me emërtimin “Klient i 
panjohur institucione, kontrata, lokale dhe amvisëri”, nuk u janë zbritur 
konsumatorëve të cilët kanë kryer obligimet ndaj Kompanisë. Këto 
arkëtime, të periudhës 2000 – 2018, në pasqyrën e pozitës financiare 
krahasuese  të vitit 2019, ishin  prezantuar tek të hyrat e shtyra. Ndërsa, 
veprimet kontabël  që na janë prezantuar për vitin auditues 2020 tregojnë 
se për këtë shumë janë kredituar (rritur) fitimet e mbajtura në pasqyrën e 
ndryshimeve në ekuitet. Për më tepër, tek shënimi 7 në shënimet 
shpjeguese theksohet se janë debituar (rritur) edhe llogaritë e arkëtueshme.

Sipas konfirmimeve të pranuara nga departamenti i financave, theksohet se 
këto veprime janë bërë me qëllim të barazimit të llogarive të arkëtueshme 
mes analitikes dhe financave.

Ndikimi Veprimet kontabël të ndërmarra kanë ndikuar në nënvlerësim të detyrimeve 
në pasqyrën e pozitës financiare dhe mbivlerësim të fitimeve të mbajtura 
tek pasqyra e ndryshimeve në ekuitet. Njëkohësisht mospërputhja në 
evidencën analitike të klientëve përkatës për zbritje të obligimeve ndikon në 
mos prezantim të saktë të llogarive të arkëtueshme si dhe rrezikon që 
konsumatorët të paguajnë të njëjtin borxh më shumë se një herë.

Rekomandimi B1 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që janë ndërmarrë veprimet e nevojshme për 
identifikim të klientëve, mjetet monetare të të cilëve janë regjistruar në 
llogarinë “Klient i panjohur” dhe të zbriten obligimet e paguara ndaj 
Kompanisë.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Nuk pajtohen)

Me gjerësisht shih Shtojcën I 

Çështja B2 - Prezantim jo i saktë i Vlerës Neto të aseteve dhe shpenzimeve të zhvlerësimit   
Gjetja Sipas SNK 16 – Aktivet afatgjata materiale, pas njohjes si një aktiv, një zë i 

aktiveve afatgjata materiale (toka, ndërtesa, makineri e pajisje) vlera e 
drejtë e të cilëve matet me besueshmëri do të mbartet me shumën e 
rivlerësuar, që është vlera e drejtë e zërave në datën e rivlerësimit minus 
ndonjë amortizim të mëpasshëm të akumuluar dhe ndonjë humbje të 
akumuluar nga zhvlerësimi.
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Kompania, pas rivlerësimit të aseteve nuk i kishte trajtuar ato sipas 
kërkesave të standardeve. Vlera neto e aseteve në PVF ishte prezantuar 
në shumën 4,890,060€, ndërsa sipas auditimit vlera neto e aseteve duhet 
të jetë 5,067,753€. Si rrjedhojë e kësaj, vlera neto e aseteve ishte 
nënvlerësuar për 177,693€, për arsye se me rastin e rivlerësimit të aseteve, 
Kompania  nuk e kishte bërë zhvlerësimin e tyre me vlerën e rivlerësuar, 
mirëpo vlerën shtesë të rivlerësuar ia ka shtuar kostos fillestare të asetit 
dhe mbi këtë vlerë kishte kalkuluar zhvlerësimin. Përveç kësaj, kjo ka 
ndikuar edhe në mbivlerësimin e zhvlerësimit të akumuluar për 150,745€, 
pasi që shuma e prezantuar e zhvlerësimit ishte 618,019€ ndërsa sipas 
auditimit kjo vlerë do duhej të ishte 467,275€, si dhe mbivlerësimin e 
shpenzimeve të zhvlerësimit për 157,021€, pasi që kishte prezantuar 
shumën prej 470,578€ ndërsa sipas auditimit kjo vlerë do duhej të ishte 
313,557€.

Sipas menaxherit të financave kjo kishte ndodhur për shkak se Kompania 
ka problem me programin e aseteve në lidhje me vendosjen e vlerës së 
rivlerësuar në program.

Ndikimi Nënvlerësimi i vlerës së aseteve, ndikon në prezantim jo të saktë të 
pasurisë në pasqyrat financiare si dhe në mbivlerësimin e shpenzimeve të 
zhvlerësimit të cilat po ashtu ndikojnë në uljen e rezultatit financiar.

Rekomandimi B2 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që të bëhen korrigjimet e gabimeve të cilat 
kanë ndodhur me rastin e trajtimit të aseteve pas rivlerësimit të tyre, në 
mënyrë që pasqyrat financiare të prezantojnë pamje të drejte dhe të 
vërtetë.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja A1 - Keq prezantim i të hyrave të shtyera nga grandet   
Gjetja Sipas SNK 20, Grantet qeveritare që lidhen me aktivet, njihen fillimisht si të 

hyra të shtyra dhe transferohet një pjesë në të ardhura çdo vit, duke 
kompensuar kështu shpenzimin më të madh të zhvlerësimit në koston 
fillestare. Sipas këtij standardi duhet të jepen informacione shpjeguese për 
politikat kontabël të përdorura për grantet, natyrën dhe madhësinë e 
granteve qeveritare të njohura në pasqyrat financiare, dhe kushtet e 
paplotësuara të lidhura me ndihmën qeveritare.
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Në shënimin 14 tek shpalosjet e pasqyrave financiare, të hyrat e  njohura 
nga grantet e shtyra  ishin prezantuar në shumë 827,517€. Nga kjo shumë, 
797,000 € janë keq prezantuar si të hyra të shtyra nga grantet  pasi që në të 
janë përfshirë të hyrat e financuara nga Qeveria dhe Komunat Aksionare të 
Kompanisë të destinuara për mbulimin e shpenzimeve operative gjatë vitit 
2020 si rrjedhojë e  situatës pandemike COVID-19.

Ndërsa, për detyrimet e njohura nga grantet në shumë 107,246 €, të cilat 
kanë të bëjnë me 11 (njëmbëdhjetë) asete, për dhjetë nga këto asete, 
Kompania nuk posedon asnjë dëshmi burimore.

Kjo kishte ndodhur si  rrjedhojë e mosrespektimit të kërkesave të standardit 
nga departamenti i financave për të hyrat e shtyra ndërsa mungesën e 
dëshmive burimore për asetet e financuara nga grantet Kompania e 
arsyeton me faktin se donatorët nuk ju kanë siguruar dokumentacion.

Ndikimi Keq prezantimi i të hyrave nga grantet e shtyra në shënimet shpjeguese për 
pasqyrat financiare ndikon në prezantim jo të saktë të shumave të 
paraqitura  në pasqyra financiare dhe shënimeve shpjeguese. Ndërsa 
mungesa e dëshmive burimore për asetet në posedim paraqet dobësi të 
theksuara në menaxhim të pasurisë së Kompanisë dhe ndikon në 
besueshmërinë e informacionit financiar.

Rekomandimi A1 Bordi i Drejtorëve të sigurojë që shënimet shpjeguese të përmbajnë parimet 
bazë që përdoren për hartimin e pasqyrave financiare dhe informacionet 
mbi përbërjen e zërave të pasqyrave janë dhënë sipas kërkesave të 
standardeve të kontabilitetit, duke siguruar një prezantim të drejtë.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja B3 - Prezantim jo i saktë i obligimeve në pasqyrat financiare vjetore
Gjetja Sipas Kornizës Konceptuale (paragrafi 4.46) një detyrimi njihet në pasqyrën 

e  pozicionit financiar kur ka gjasa që burime ekonomike do të dalin nga 
njësia ekonomike për të shlyer një detyrim aktual dhe shuma me të cilën do 
të shlyhet detyrimi mund të matet me besueshmëri.
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Llogaritë e pagueshme tregtare të prezantuara në pasqyrën e pozicionit 
financiar, nuk prezantojnë saktë gjendjen e tyre. Në kuadër të tyre, 
ekzistojnë detyrime ndaj 23 furnitorëve në shumën 86,825€, shumë të cilën 
Kompania nuk ka arritur ta mbështesë me dëshmi burimore–fatura apo 
kontrata që e mbështesin detyrimin e Kompanisë ndaj furnitorëve. Përveç 
kësaj, këto detyrime ishin më të vjetra se një vit. Disa nga to datojnë që nga 
viti 1999 e këtej, për të cilat Kompania nuk ka trajtuar ekzistencën dhe 
vlerësimin e detyrimeve nëpërmjet procesit të inventarizimit ku do të duhej 
të barazohej rezultati i këtij procesi me librat kontabël, sipas nenit 12 të 
Ligjit për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim. Tutje, bazuar në 
analizat tona dhe letër konfirmimet e pranuara nga furnitorët, në një rast 
kishte mospërputhje në mes shënimeve kontabël dhe shënimeve të 
furnitorëve, ku shuma e detyrimit ishte nënvlerësuar për 511€.

Bazuar në konfirmimet zyrtare, mungesa e dëshmive është pasojë e  
borxheve shumë të vjetra (1999-2012). Ndërsa për mos përputhjet e 
detyrimeve me konfirmimet e furnitorëve zyrtarët janë shprehur se kanë 
nevojë të bëjnë analizat e nevojshme lidhur me vlerën e këtij mos barazimi.

Ndikimi Mungesa e dokumenteve burimore për të pagueshmet, ndikon në 
besueshmërinë e informacionit financiar dhe prezantim jo të saktë të 
obligimeve në pasqyrat financiare.

Rekomandimi B3 Bordi i Drejtorëve të sigurojë që janë marrë veprimet e nevojshme 
korrigjuese në gabimet lidhur me detyrimet në të dhënat kontabël, në 
mënyrë që të bëhet një prezantim i saktë në pasqyrat financiare. Përveç 
kësaj, të krijohen mekanizma që regjistri i obligimeve të rishikohet në baza 
të rregullta kohore në mënyrë që të vërtetohet plotësia dhe saktësia e listës 
së detyrimeve ndaj furnitorëve.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja B4 - Prezantim jo i saktë i Rezervës së Rivlerësimit  
Gjetja Sipas SNK 16 – ‘Aktivet afatgjata materiale’, nëse vlera kontabël (neto) e një 

aktivi rritet si rezultat i një rivlerësimi, rritja kreditohet drejtpërdrejt tek 
kapitalet e veta me titullin mbivlerë (tepricë) rivlerësimi. Megjithatë, rritja 
njihet në fitim ose humbje për aq sa kjo mbulon uljen e rivlerësimit e të 
njëjtit aktiv të njohur më parë në fitim ose humbje.

Rezerva e rivlerësimit e prezantuar në pasqyra financiare ishte 
nënvlerësuar për 24,595€. Shuma e prezantuar e rezervës së rivlerësimit 
në pasqyra financiare në fund të vitit është 593,909€, ndërsa testimet tona 
tregojnë se kjo shumë duhet të ishte prezantuar në shumë 618,504€. Kjo 
për arsye se në vitin paraprak vlera e rivlerësimit ishte nënvlerësuar për 
30,629€, ku në vend të 771,962€ kompania kishte prezantuar vlerën prej 
741,334€. Kompania, këtë vlerë e kishte zvogëluar për 20% në total, 
ndërsa në asete ka ndërtesa që normën e zhvlerësimit e kanë 5% si dhe 
pajisje me normë 10%. Po ashtu, Kompania me rastin e rivlerësimit të 
aseteve nuk e kishte bërë zhvlerësimin e tyre me vlerën e rivlerësuar, 
mirëpo vlerën shtesë të rivlerësuar ia ka shtuar kostos fillestare të asetit 
dhe mbi këtë vlerë kishte kalkuluar zhvlerësimin.
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Sipas menaxherit të financave kjo kishte ndodhur për shkak të problemeve 
me programin e aseteve në lidhje me futjen e vlerës së rivlerësuar në 
program.

Ndikimi Prezantimi jo i saktë i informacionit kontabël në pasqyra financiare ndikon 
në mbivlerësimin e pjesës së ekuitetit, rrjedhimisht në paraqitjen jo të saktë 
dhe jo të drejtë të pasqyrave financiare.

Rekomandimi B4 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që po bëhet një rishikim i detajuar i regjistrit të 
pasurive, dhe se janë marrë veprime korrigjuese lidhur me rritjen/rënien e 
vlerës së aseteve pas rivlerësimit të tyre, në mënyrë që shuma rezervës së 
rivlerësimit të prezantohet saktë në pasqyrat financiare.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja B5 - Mos prezantim i saktë i pasqyrës së rrjedhës së parasë
Gjetja Sipas SNK 1 – ‘Paraqitja e pasqyrave financiare’, një njësi ekonomike duhet 

të përgatisë pasqyrat financiare të saj, me përjashtim të informacionit mbi 
rrjedhën e parasë, mbi bazën e kontabilitetit rritës. Qëllimi i pasqyrës së 
rrjedhës së parasë, sipas SNK 7, është për të plotësuar nevojat e 
përdoruesve të informacionit kontabël në lidhje me rezultatin monetar, me 
fluksin e lëvizjes së mjeteve monetare gjatë një periudhe kontabël. 
Informacioni  shtesë mund të jetë i rëndësishëm për përdoruesit për të 
kuptuar pozicionin financiar dhe likuiditetin e një njësie ekonomike, shumën 
e flukseve monetare që dalin nga veprimtaritë operative, investuese dhe 
financuese.

Kompania kishte hartuar pasqyrën e rrjedhës së parasë, mirëpo bazuar në 
çështjet e ngritura brenda këtij kapitulli për zërat kontabël si: rezerva e 
rivlerësimit, pasuritë, llogaritë e arkëtueshme, dhe shpenzimet e 
zhvlerësimit, vijmë në përfundim se rrjedha e parasë nuk prezanton një 
informacion të saktë.

Kjo kishte ndodhur për shkak të mos aplikimit të drejt të kërkesave të 
standardit.

Ndikimi Keqdeklarimet materiale të zërave financiarë kanë ndikim direkt në mos 
prezantim të saktë të pasqyrës së rrjedhës së parasë.

Rekomandimi B5 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se janë vendosur procese efektive për të 
konfirmuar që janë bërë korrigjimet e gabimeve të identifikuara tek rrjedha e 
parasë për të siguruar një pamje të drejtë dhe të vërtetë të saj.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja B6 - Keqdeklarim material i salldos së parasë së gatshme në fillim të periudhës 
Gjetja Sipas SNK 8 - Politikat Kontabël, Ndryshimet në Vlerësimet Kontabël dhe 

Gabimet, paragrafi 4.1, gabimet materiale ndonjëherë mbeten të 
pazbuluara deri në periudhat e më vonshme dhe këto gabime të periudhave 
paraardhëse, korrigjohen në informacionin krahasues të paraqitur në 
pasqyrat financiare për periudhat e më vonshme.
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Auditimi i pasqyrave financiare për vitin 2018 dhe 2019, kishte identifikuar 
një gabim material që ka të bëjë me mbivlerësimin e parasë së gatshme në 
shumën 205,110€. Ky gabim material i periudhës paraprake, me rastin e 
hartimit të pasqyrave financiare për vitin 2020, nuk ishte korrigjuar me një 
deklarim retrospektiv të shumës së parasë së gatshme në fillim të 
periudhës në Pasqyrën e Rrjedhës së Parasë.

Kjo kishte ndodhur për shkak të mos aplikimit të drejt të kërkesave të 
standardit.

Ndikimi Mos korrigjimi retrospektiv i salldos fillestare të parasë së gatshme ka 
ndikuar në keqdeklarim të pasqyrës së rrjedhës së parasë.

Rekomandimi B6 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se janë vendosur procese efektive për të 
konfirmuar që janë bërë korrigjimet e gabimeve të identifikuara tek salldo 
fillestare e  rrjedhës së  parasë për të siguruar një pamje të drejtë dhe të 
vërtetë.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja B7 - Mos prezantim i saktë i pasqyrës së ndryshimeve në ekuitet 
Gjetja Sipas SNK 1 - Paraqitja e pasqyrave financiare, një pako e pasqyrave 

financiare, duhet të përmbajë edhe një pasqyrë të ndryshimeve në ekuitet, 
e cila paraqet një përmbledhje të të gjitha ndryshimeve në ekuitet.

Çështjet e ngritura brenda këtij kapitulli, në lidhje me rezervën e rivlerësimit, 
të hyrat e shtyra, dhe  shpenzimet e zhvlerësimit të cilat kanë ndikim në 
rezultatin financiar në pasqyrën e të ardhurave, kanë efekt gjithashtu edhe 
në pasqyrim të pasaktë të fitimit të periudhës të bartur në pasqyrën e 
ndryshimeve në ekuitet.

Kjo kishte ndodhur si rrjedhojë e  mos kompetencës së duhur profesionale 
të zyrtarëve përgjegjës.

Ndikimi Fitimi i periudhës, si rezultat i pasaktësive  nga zërat që kanë ndikim në 
rezultatin financiar, i bartur në pasqyrën e ndryshimeve në ekuitet, përveç 
efektit të pasaktë në fitimin neto, ndikon edhe në zërin e fitimit të mbajtur.

Rekomandimi B7 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se është bërë një analizë e shkaqeve të cilat 
kanë ndikuar në  keq prezantimin e pasqyrës së ndryshimeve në ekuitet 
dhe të ndërmerren veprime për t’i adresuar këto shkaqe në mënyrë 
sistematike për të siguruar një pamje të drejtë dhe të vërtetë të saj.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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Gjetja Sipas SNK 1 – ‘Paraqitja e pasqyrave financiare’, një element i pandarë i 
pasqyrave financiare janë shënimet shpjeguese të tyre. Sipas përcaktimeve 
të bëra në këtë standard këto shënime të pasqyrave financiare duhet: të 
paraqesin informacion në lidhje me bazat e përdorura për përgatitjen e 
pasqyrave financiare si edhe në lidhje me politikat kontabël të zgjedhura 
dhe të aplikuara për ngjarjet dhe veprimet më të rëndësishme; sqarojnë 
informacionin e kërkuar nga SNK; japin informacione shtesë i cili nuk është 
paraqitur në pasqyrat financiare por i cili është i nevojshëm për një paraqitje 
të drejtë të tyre.
Njësia ekonomike duhet të referojë në mënyrë të kryqëzuar çdo zë në 
pasqyrën e pozicionit financiar, në pasqyrën ose pasqyrat e fitimit ose 
humbjes dhe të ardhurave të tjera përmbledhëse, në pasqyrën e 
ndryshimeve në kapitalin neto dhe në pasqyrën e fluksit të mjeteve 
monetare, me informacionin përkatës në shënimet shpjeguese.

- Informacioni i dhënë në shënime shpjeguese për klasën e shpenzimeve 
administrative dhe shpenzimeve operative, nuk korrespondon me 
shpenzimet e prezantuara në pasqyrën e të ardhurave gjithëpërfshirëse. 
Diferenca për shpenzimet administrative është 15,581€, ndërsa për 
shpenzimet operative 15,077€.

- Informacioni i dhënë në shënime shpjeguese për të pagueshmet tregtare 
dhe tjera nuk korrespondon me shumën e prezantuar në pasqyrën e 
pozicionit financiar. Diferenca e paraqitur është 2,009€.

Shkak për këtë është mos aplikimi i drejtë i kërkesave të standardit.

Ndikimi Mangësitë e identifikuara në shënimet shpjeguese paraqesin devijime nga 
kërkesat e standardit dhe keq orientim të lexueseve të pasqyrave 
financiare.

Rekomandimi B8 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që shënimet shpjeguese të përmbajnë 
parimet bazë që përdoren për hartimin e pasqyrave financiare dhe 
informacionet mbi përbërjen e zërave të pasqyrave janë dhënë sipas 
kërkesave të standardeve të kontabilitetit.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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Çështja B8 - Mangësi në shënimet shpjeguese të pasqyrave financiare 



2.2  Çështjet që ndikojnë në konkluzionin e pajtueshmërisë

Çështja B9 - Faturimi i klientëve pa emërtim të saktë
Gjetja Rregullorja e brendshme e kompanisë  për zbatimin e procedurave dhe 

politikave afariste,  neni 20 paragrafi 20.1 dhe 20.2, theksojnë se Kompania 
bën regjistrimin e konsumatorëve në bazë të shënimeve që sigurohen me 
rastin e futjes në shërbim të konsumatorëve të rinj, dhe informatat të cilat 
duhet të futen në bazën e konsumatorëve janë emri dhe mbiemri, numri 
personal, adresa (rruga), zona, etj.
Ligji për Mbeturina përcakton se “Konsumator” është personi, i cili ka lidhur 
kontratë për shërbime me ofruesin e shërbimeve ose merr shërbime të 
caktuara sipas  ligjit.

Regjistri i klientëve të ndërmarrjes, përmban  1,227 klientë  të cilët janë 
evidentuar me emërtimin “XX”, “XN”,  dhe “ ? ”,  e që janë kreditor ndaj 
ndërmarrjes në shumën prej 156,424€. Përveç kësaj, në këtë regjistër 
figurojnë edhe 12 klientë të tjerë si kreditor, në shumë 1,906€, për të cilët 
nuk ka asnjë emërtim.

Sipas konfirmimit të menaxherit të shërbimit me klientë, dhe bazuar në 
raportin e punës së komisionit të emëruar nga Kryeshefi Ekzekutiv për 
investigimin e klientëve, theksohet se kjo dukuri daton nga viti 2000 e tutje 
me qëllim të ruajtjes së numrit rendor të klientëve dhe se këta klientë që 
kanë mbetur në regjistër  janë të panjohur. Megjithatë, evidentimi i klientëve 
vetëm përmes shifrës “XX”,  “XN” apo “?”, pa evidentimin e adresës së 
klientit dhe  informatave tjera bazike identifikuese si emri dhe mbiemri, 
paraqet dobësi  të theksuara në menaxhimin e llogarive të arkëtueshme të 
kompanisë.

Ndikimi Evidentimi i konsumatorëve në regjistrin e ndërmarrjes pa përshkrim të 
informatave bazike, rrezikon arkëtimin e mjeteve monetare për shkak të 
pamundësisë së aplikimit të masave ligjore ndaj këtyre kreditorëve. 
Gjithashtu llogaritë pa emërtim ngrisin dyshime rreth saktësisë dhe të 
drejtave të Kompanisë për arkëtim, me ndikim në mos prezantim të saktë të 
të arkëtueshmeve.

Rekomandimi B9 Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë që brenda një afati të përcaktuar kohor 
sa më të shkurtër të shqyrtojë dhe të marrë masat e nevojshme 
përmirësuese, në mënyrë që të gjithë klientët  e evidentuar me emërtimin 
“XX”, “XN” dhe “?”, të regjistrohen në emër të shfrytëzuesve të shërbimit. 
Njëkohësisht të rishikohen llogaritë e kreditorëve tjerë për të cilët nuk ka 
asnjë informacion identifikues në regjistër.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

17

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE



Gjetja Rregullorja për Zbatimin e procedurave dhe politikave afariste, neni 20, 
specifikon “Faturimi bën pasivizimin e konsumatorëve sipas shënimeve të 
cilat marrin nga zyra për konsumatorë të verifikuara nga komisioni 
verifikues”. Ndërsa sipas vendimit të Bordit të Drejtorëve të vitit 2018 për 
përcaktimin e rregullave dhe kritereve të përgjithshme për pasivizim, 
specifikohet se kërkesës për pasivizim duhet t’i bashkëngjitet edhe kartela e 
klientit ku borxhi ndaj kompanisë duhet të jetë zero.

Testet tona tregojnë se, për 38 raste, Kompania nuk kishte arritur të 
sigurojë dëshmi (vendime) lidhur me pasivizimin e klientëve kreditor në 
shumë 424,645€ të cilët figurojnë në regjistrin e klientëve të saj. 

Zyra e faturimit mungesën e dëshmive e arsyeton si shkak të pasivizimit të 
klientëve nga vitet e mëhershme.

Ndikimi Mungesa e dëshmive  për klientët e pasivizuar paraqet dobësi të theksuara 
në menaxhimin e regjistrit të llogarive të arkëtueshme, dhe ngrit dyshime 
mbi procesin e pasivizimit të klientëve kreditor ndaj Kompanisë. 

Rekomandimi A2 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që zyra e faturimit bën pasivizimin e klientëve 
vetëm duke ndjekur procedurat përmes komisionit verifikues, të cilat 
mbështeten me vendime.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja B10 - Numri i konsumatorëve të faturuar më i lart se sa i përcaktuar në kontratë
Gjetja Neni 10.11 i kontratës (për periudhën janar dhjetor 2020) lidhur ndërmjet 

Kompanisë dhe Komunës së Prishtinës, për ofrimin e shërbimeve primare 
të menaxhimit dhe grumbullimit të mbeturinave në Komunën e Prishtinës, 
përcakton se ndërmarrja do të sigurohet që faturat e pranuara nga Komuna, 
përmes stafit të saj ti dërgojë tek konsumatorët e shërbimit. Ndërsa, sipas 
nenit 11.5, Komuna do ta paguaj ndërmarrjen për shërbimin, në bazë të 
numrit të konsumatorëve të shërbimit për 58,000 konsumatorë me çmimin 
3.80€. Vlera totale e kontratës ishte 2,967,948€.

Numri i konsumatorëve të faturuar ishte më i lartë nga ajo që ishte 
përcaktuar në kontratë. Kështu, përgjatë tremujorëve (tutje TM), për TM1 
dhe TM2 ishin faturuar 73,616 konsumator, për TM3 69,867 konsumatorë, 
ndërsa gjatë TM4  72,457 konsumatorë. Ndërsa në anën tjetër, Kompania 
kishte faturuar Komunën bazuar në numrin e konsumatorëve të përcaktuar 
në kontratë 58,000. 

Mangësitë e identifikuara më lartë, Zyrtari i Financave i arsyeton se 
menaxhmenti i ndërmarrjes është në kontakt të vazhdueshëm me Komunën 
që me rastin e ripërtëritjes së kontratës këto mangësi të korrigjohen, me 
qëllim të harmonizimit të numrit të konsumatorëve të faturuar.

Ndikimi Kryerja e shërbimeve shtesë pa ndryshim të çmimit të shërbimit dhe dallimi 
i numrit të konsumatorëve të faturuar nga ajo që ishte përcaktuar në 
kontratë, ndikon që ndërmarrja të kryej shërbime për numër më të lartë të 
konsumatorëve duke punuar me  kosto shtesë të shërbimit.
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Çështja A2 - Klientë kreditor që janë pasivizuar pa dëshmi përkatëse



Rekomandimi B10 Bordi i Drejtorëve të rishqyrtoj kushtet e kontratës me Komunën e 
Prishtinës duke u siguruar që këto kushte të jenë të favorshme për të dyja 
palët. 

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja B11 - Ndarje e tenderëve dhe mos aplikimi i procedurës së hapur
Gjetja Ndërmarrjet Publike me rastin e blerjeve të mallrave dhe shërbimeve kanë 

për obligim që të respektojnë të gjitha procedurat e Ligjit të Prokurimit 
Publik (LPP). Neni 16.4 i LPP thekson se: Vlera e secilës kontratë duhet 
parashikuar dhe procedura e prokurimit përcaktohet konform vlerës. AK nuk 
do të ndajë kërkesën për prokurim për një sasi të caktuar të produkteve me 
qëllim të zvogëlimit të vlerës së kontratës për furnizim nën kufirin e caktuar 
në nenin 19 të këtij ligji ‘’Çdo kontratë publike vlera e parashikuar e së cilës 
është e barabartë me ose më e madhe se, ose me arsye pritet të jetë e 
barabartë me ose më e madhe se një mijë (1.000€), por më e vogël se 
dhjetë mijë (10.000€) konsiderohen “kontrata me vlerë të vogël.

Kemi analizuar raportin e kontratave të nënshkruara dhe kemi vërejtur se 
për llojin e njëjtë të furnizimeve/shërbimeve ishin realizuar disa procedura 
të prokurimit duke rezultuar në ndarjen e tenderëve për të njëjtin 
furnizim/shërbim si:

• 19 Kontrata për Furnizim me pjesë për automjete/kamiona me vlerë
totale 33,469€, prej të cilave 17 kontrata janë me vlera minimale dhe
2 kontrata me kuotim të çmimit;

• 8 Kontrata me vlera minimale për Furnizim me kompjuterë dhe pjesë
për IT me vlerë totale 6,712€; dhe

• 22 Kontrata për servisimin e automjeteve me vlera minimale me vlerë
totale 18,744€.

Sipas zyrës së prokurimit, kjo ka ndodhur për shkak se nuk kanë mundur të 
përfshihen kërkesat që janë paraqitur pas hartimit të planit. Po ashtu, për 
aktivitetet brenda planit të cilat nuk janë realizuar, zyrtarja konfirmon se, 
nuk kanë pasur kërkesa nga njësia kërkuese.

Ndikimi Ndarja e tenderëve dhe shmangia nga procedurat e hapura e shtojnë 
rrezikun që Autoriteti Kontraktues nuk do të arrijë të marrë vlerën për 
paranë e shpenzuar si dhe ndikon në kufizim të konkurrencës.

Rekomandimi B11 Bordi i Drejtorëve të sigurojë një vlerësim dhe planifikim të duhur të 
nevojave të ndërmarrjes dhe duke u siguruar që artikujt e ngjashëm 
grupohen dhe për to përdoren procedurat e prokurimit sipas kërkesave të 
LPP-së.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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Gjetja Statuti i kompanisë (neni 9) kërkon që, Shoqëria të hartojë rregulloret, të 
cilat përmbajnë dispozita për administrimin dhe funksionimin e kompanisë 
aksionare. Përveç kësaj, edhe Ligji për Ndërmarrjet Publike neni 34.1 
specifikon se të gjitha NP-të do të përgatisin dhe vejnë në fuqi rregulloret të 
cilat kërkohen sipas Ligjit për Shoqëritë Tregtare. Miratimi, ndryshimi, 
plotësimi si dhe shfuqizimi i Rregulloreve të NP-ve është kompetencë 
ekskluzive e Aksionarit(ëve) të NP-së.

Kompania nuk kishte rregullore për menaxhimin e të hyrave e cila duhet të 
përshtatet me nevojat dhe kërkesat e saj duke u mbështetur në standardet 
dhe rregullat në fuqi. Kjo ka ndodhur për shkak se, Kompania kishte 
konsideruar si të mjaftueshme aprovimin e një rregulloreje për zbatimin e 
procedurave dhe politikave afariste në Kompani, në përmbajtje të cilës ishte 
edhe Faturimi dhe Shpërndarja e Faturave, por jo edhe pikat e kontrollit për 
menaxhimin e të hyrave.

Për më tepër, kompania kishte edhe mungesë të rregullores së 
kompensimit për drejtorët dhe punonjësit e saj. Edhe pse, gjatë vitit 2020 
me vendim të Bordit të Drejtorëve ishte plotësuar/ndryshuar rregullorja për 
sistematizim të vendeve të punës, kjo rregullore nuk përfshinë nivelin e 
pagës për çdo pozitë.

Kjo kishte ndodhur për shkak të mosfunksionimit të duhur të kontrolleve të 
brendshme.

Ndikimi Mungesa e rregullores për menaxhimin e të hyrave mund të rezultojë në 
gabime apo keq menaxhim të fondeve.
Ndërsa, mos përcaktimi i kompensimit/pagave në rregullore, mund të ndikoj 
që punëtorët të shpërblehen me pagë më të lartë/ulët se do të duhej për 
pozitat përkatëse apo të ketë paga të ndryshme në pozita të njëjta.

Rekomandimi B12 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, hartimin e rregullores për të hyrat, e cila 
përmban procedura të qarta për menaxhimin e secilit lloj të të hyrave. Po 
ashtu, të përgatis dhe të bëjë publike një rregullore/politikë për 
kompensimin e drejtorëve dhe zyrtarëve, në përputhje me strukturën 
organizative.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja B13 - Punësimi i punonjësve me kontrata me afat të caktuar për punë dhe detyra 
specifike, pa zhvillim të procedurave të rekrutimit
Gjetja Sipas Ligjit të punës nr.03/L-212, neni 8, punëdhënësi në sektorin publik, 

është i obliguar që të shpallë konkurs publik sa herë që pranon një 
punëmarrës dhe themelon një marrëdhënie të punës.

Kompania, gjatë vitit 2020, ka angazhuar 37 punonjës me kontrata me afat 
te caktuar për punë dhe detyra specifike, mirëpo këta punonjës mbulonin 
pozitat e rregullta të punës dhe për të njëjtit nuk kishte zhvilluar procedura 
të rekrutimit.
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Çështja B12 - Mungesë e rregulloreve/politikave për menaxhimin e të hyrave dhe për 
kompensimin e drejtorëve dhe punonjësve të Kompanisë 



Sipas Menaxhmentit të NP-së, punësimi përmes kontratave për punë dhe 
detyra specifike ka ardhur si rrjedhojë e rritjes së dukshme të vëllimit të 
punëve dhe nevojës për kryerjen e shërbimeve në mënyrë efektive sipas 
kërkesave të qytetarëve.

Ndikimi Angazhimi i punonjësve për punë dhe detyra specifike në pozita të rregullta 
të punës pa zhvilluar ndonjë proces konkurrues, eliminon konkurrencën dhe 
rritë rrezikun e angazhimit të personave jo të duhur në pozitat e caktuara.

Rekomandimi B13 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që me rastin e themelimit të marrëdhënieve të 
punës të zhvilloj procese të rekrutimit në mënyrë të rregullt dhe 
transparente dhe të siguroj se pozitat e rregullta mbulohen me kontrata të 
rregullta të punës.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja B14 - Kompensimi i Drejtorëve të Bordit pa vendim të Komisionit Komunal të aksionarëve 
për mbledhje të jashtëzakonshme
Gjetja Ligji për ndërmarrjet publike, neni 12, përcakton se NP-të janë përgjegjëse 

për pagimin e të gjithë kompensimit për drejtorët e saj vetëm nga pagesat e 
parapara me Vendimin e Aksionarit dhe nuk do të marrin asnjë kompensim 
ose përfitim tjetër nga NP-ja.

Në përputhje me kërkesat e ligjit për NP-të, Komisioni Komunal i Aksionarit, 
më datë 22.08.2016 kishte marrë vendim që anëtarët e Bordit të Drejtorëve 
të Kompanisë, do të kompensohen vetëm me pagë mujore. Mirëpo, 
pavarësisht kësaj gjatë muajit janar, mars dhe tetor me vendim të 
Kryeshefit Ekzekutiv, Bordi i Drejtorëve ishte kompensuar me pagë shtesë, 
në emër të mbajtjes së mbledhjeve të jashtëzakonshme në shumë prej 
7,050€.

Sipas menaxhmentit të ndërmarrjes pagesa e anëtarëve të Bordit për 
mbledhje të jashtëzakonshme për muajin janar, mars dhe tetor ka vazhduar 
si dukuri nga vitet paraprake.

Ndikimi Pagesa e anëtarëve të Bordit Drejtues pa vendim të organeve përgjegjëse 
si dhe në kundërshtim me legjislacionin në fuqi, ndikon në shpenzimin e 
parave publike pa bazë ligjore.

Rekomandimi B14 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që përmes akteve të brendshme rregullative 
të krijojë kontrolle adekuate të cilat do të parandalonin kompensimet për 
mbledhjet e jashtëzakonshme pa vendim të aksionarit.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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2.3.1   Stoqet

Vlera e zërit financiar të stoqeve e prezantuar në pasqyrën e pozicionit financiar ishte 251,586€. 
Ky zë financiar kryesisht përfshinë materiale, pjesë rezervë, vaj dhe naftë të cilat janë kryesisht të 
lidhura me funksionimin e Kompanisë.  Kemi testuar 12 mostra për teste substanciale në vlerë 
4,235€ si dhe është trajtuar harmonizimi i raportit të regjistrimit të stoqeve me shënimet kontabël. 
Po ashtu, kemi vëzhguar procesin e numërimit të stoqeve në fund të vitit.

Çështja B15 - Diferenca mes gjendjes së stoqeve në depo/rezerva dhe shënimeve kontabël

Gjetja Sipas Ligjit Nr.06/L- 032 për kontabilitet, raportim financiar dhe auditim, 
shoqëritë tregtare të paktën një herë në vit duhet të verifikojnë ekzistencën 
dhe vlerësimin e pasurive, detyrimeve dhe kapitalit, nëpërmjet inventarizimit 
të këtyre elementeve dhe dëshmive të tyre mbështetëse nëpërmjet procesit 
të inventarizimit.

Ne kemi marrë pjesë në vëzhgimin e matjes së rezervave të naftës në 
depon e Kompanisë më datë 31/12/2020 ku është konstatuar se  gjendja në 
libra ishte 8,389 litra, ndërsa sipas matjes në rezervuar kishte 10,697 litra, 
pra kishte një diferencë prej 2,308 litra më shumë apo 2,302€.

Sipas menaxhmentit arsyeja është mos koordinimi mes depoistëve për 
daljet nga depo gjatë vikendit.

Ndikimi Ekzistenca e mungesave dhe tepricave të stoqeve të identifikuara nga 
vëzhgimi fizik i ekipës së auditimit mund të rezultojë në mbi/nën vlerësimin 
e stoqeve, raportimin jo të saktë si dhe mundësinë e humbjes apo 
keqpërdorimit të tyre.

Rekomandimi B15 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që do të eliminoj shkaqet e paraqitjes së 
diferencave në sasinë e stoqeve në mënyrë që ato mos të përsëriten në të 
ardhmen, si dhe të sigurojë paraqitjen e saktë dhe të drejtë të vlerës së 
stoqeve në librat kontabël.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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2.3.2   Të hyrat

Të hyrat e prezantuara në pasqyrën e të ardhurave ishin 8,225,175€. Prej tyre 7,397,658,€ janë të 
hyra nga veprimtaria operative e Kompanisë, ndërsa 827,517€ janë të hyra nga grantet.  Nga të 
hyrat e realizuara nga veprimtaria operative, janë testuar 108 mostra për teste substanciale të 
detajeve dhe të pajtueshmërisë në shumë 3,940,563€.

Çështja B16 - Mos aplikimi i tarifave të përcaktuara nga Komunat për shërbimet e mbeturinave

Gjetja Sipas Ligjit për Mbeturinat, neni 14.3 dhe 15, tarifat për deponimin e 
mbeturinave komunale dhe mënyrën e inkasimit të mjeteve monetare për 
shërbimet e mbeturinave i caktojnë komunat. Bazuar në këtë ligj, Komuna e 
Prishtinës, Lipjanit, Fushë Kosovës, Obiliqit dhe Podujevës kanë hartuar 
rregulloret për menaxhimin e mbeturinave dhe kanë përcaktuar tarifat e 
shërbimit të mbeturinave në bazë të zbrazjeve të llojit të kontejnerëve.

Testet tona tregojnë se për pesë raste, në shumë 17,934€, Kompania për 
shërbimet e saj të cilat i ofron për institucione publike i kishte faturuar duke 
u bazuar në m2 apo numër të nxënësve, e jo siç është e përcaktuar me 
rregullore në bazë të llojit dhe zbrazjes së kontejnerëve. Ndërsa, për 22 
raste, Kompania nuk posedon dëshmitë (raporte operative) lidhur me 
ofrimin e shërbimeve, dhe një gjë e tillë pamundëson nxjerrjen e efektit 
financiar të këtyre pa rregullsive.

Kjo gjendje ishte rrjedhojë e mos funksionimit të duhur të kontrolleve të 
brendshme.

Ndikimi Mos faturimi i shërbimit sipas tarifave të përcaktuara nga organet 
kompetente dhe mungesa e dëshmive, ndikon në mos zbatimin e 
procedurave ligjore dhe shkakton një kosto jo të saktë të shërbimit. Kjo 
rrjedhimisht ndikon edhe në vlerën e fitimeve/humbjeve të ndërmarrjes. 

Rekomandimi B16 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që mos pajtueshmëritë ligjore të korrigjohen 
sa më shpejtë që është e mundur, duke aplikuar tarifa shërbimi të caktuara 
nga komuna si organ kompetent, si dhe për çdo shërbim të faturuar  të 
sigurohen raportet operative që dëshmojnë ofrimin e shërbimit.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja A3 - Mos harmonizimi i kontratave të klientëve me tarifat e përcaktuara nga Komuna  

Gjetja Ligji për Mbeturina përcakton se “Konsumator” është personi, i cili ka lidhur 
kontratë për shërbime me ofruesin e shërbimeve ose merr shërbime të 
caktuara sipas ligjit. Në vazhdim , neni 14.3 dhe 15 i këtij ligji specifikon se 
tarifat për deponimin e mbeturinave komunale dhe mënyrën e inkasimit të 
mjeteve monetare për shërbimet e mbeturinave i caktojnë komunat.

Testet tona tregojnë se në dy raste, në shumë 4,654€, është identifikuar se 
tarifat e faturimit nuk ishin në pajtueshmëri me kontratat e veçanta të 
klientëve. 
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Kjo kishte ndodhur si rrjedhojë e mos harmonizimit të kontratave me tarifat 
e përcaktuara sipas Rregullores së Komunës së Prishtinës për Menaxhimin 
e mbeturinave.

Ndikimi Mos harmonizimi i tarifave në kontratat e klientëve sipas Rregullores 
Komunale, ka implikime në rast të ballafaqimit me klientë në konteste 
gjyqësore dhe përmbarimore.

Rekomandimi A3 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që kontratat e klientëve të harmonizohen me 
tarifat e përcaktuara në Rregulloren Komunale.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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2.3.3   Shpenzimet operative

Kosto e shërbimeve, shpenzimet operative dhe shpenzimet tjera të prezantuara në pasqyrën e të 
ardhurave janë në shumën 2,330,454€. Ato kanë të bëjnë me shpenzimet e deponisë, shpenzimet 
e derivateve, riparimit dhe mirëmbajtjes, shpenzimet administrative dhe shpenzime tjera 
operative. Kemi testuar 70 mostra për teste substanciale me vlerë 1,278,273€ si dhe 6 mostra për 
teste të pajtueshmërisë nga aspekti i prokurimit.

Çështja B17 - Planifikim jo i duhur i prokurimit

Gjetja Neni 8 i Ligjit për Prokurimin Publik (LPP) 04/L-042, e obligon çdo autoritet 
kontraktues të dorëzojë në AQP, një planifikim përfundimtar me shkrim që 
identifikohen me detale të arsyeshme të gjitha furnizimet, shërbimet dhe 
punët, që autoriteti kontraktues parasheh t’i prokurojë gjatë një viti fiskal.

Sipas planit vjetor të prokurimit për vitin 2020, ishte planifikuar të kryhen 51 
procedura të prokurimit, me vlerë totale të parashikuar 3,119,008.50€. 
Analiza jonë e këtij plani tregon që, ishin realizuar 96 procedura të 
prokurimit në vlerë 2,131,344€ apo 68% e vlerës së planifikuar, ku disa prej 
tyre nuk ishin të përfshira në planin e prokurimit. Në mesin e tyre ishin: një 
kontratë me vlerë 79,290€ për Rritjen e numrit të licencave, kontrata me 
vlerë 10,657.67€ për Furnizim me filtera, si dhe kontrata me vlera minimale 
nën 1,000€. Kompania gjatë vitit 9 herë kishte njoftuar AQP-në për 
aktivitete të prokurimit të cilat nuk ishin në planin e prokurimit.

Sipas zyrës së prokurimit arsyeja e mos realizimit të aktiviteteve brenda 
planit është mungesa e kërkesave nga njësia kërkuese. Ndërsa, përkundër 
përpjekjeve kundrejt njësisë kërkuese për respektim të planit, në momentin 
që vjen vendimi dhe zotimi i mjeteve atëherë fillohet procedura e prokurimit.

Ndikimi Nënshkrimi i kontratave që nuk janë paraparë në planin e prokurimit dhe 
mos zhvillimi i atyre të planifikuara, është sinjal i kontrolleve jo adekuate në 
ndërmarrje në procesin e prokurimit dhe kjo dukuri mund të ndikojë në keq 
menaxhim të buxhetit.

Rekomandimi B17 Bordi i Drejtorëve të forcojë kontrollet e brendshme për procesin e 
prokurimit duke siguruar që njësitë kërkuese parashtrojnë kërkesat me 
kohë, për t’i lejuar zyrës së prokurimit planifikimin dhe inicimin me kohë të 
aktiviteteve dhe procedurave të prokurimit.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen) 
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Gjetja Ligji i Prokurimit Publik nr 04/L-042 si dhe legjislacioni dytësor nuk ka 
ndonjë dispozitë të veçantë që përcakton prokurimin e mallrave të 
përdorura. Në sqarimet e KRPP-së tek pyetjet e shpeshta në web faqe të 
këtij institucioni thuhet se, pavarësisht që ligji i prokurimit nuk e ndalon 
prokurimin e mallrave të përdorura një gjë e tillë nuk rekomandohet, sepse 
specifikimet teknike të vendosura nga AK nuk garantojnë 
domosdoshmërisht se dy apo më shumë mallra që kanë të njëjtat specifika 
teknike kanë edhe kapacitetet e njëjta në kushtet e performancës dhe 
funksionalitetit. Për me tepër, prokurimi i mallrave të përdorura mbetet nën 
përgjegjësinë e AK. Ndërsa, neni 6 i LPP thotë se të gjitha autoritetet 
kontraktuese, janë të obliguara që të sigurojnë që fondet publike dhe 
burimet publike të përdoren në mënyrën më ekonomike, njëkohësisht duke 
marrë në konsideratë qëllimin dhe lëndën e prokurimit.

Kompania ishte furnizuar me tetë kamionë të përdorur, përmes procedurës 
të prokurimit, në vlerë totale 179,000€.Në këto procedura të prokurimit, 
ishin hartuar specifikimet teknike, duke bërë kërkesë që viti i prodhimit të 
kamionëve të jetë 1999 ose më i ri. 

Për më tepër, në kohën e kryerjes së auditimit, një procedurë e prokurimit 
ishte në procesin e vlerësimit, me vlerë të parashikuar 425,000€, sipas 
specifikimeve teknike të hartuara, me kërkesë që viti i prodhimit të 
kamionëve të jetë 2005 ose më i ri.

Sipas arsyetimeve të dhëna nga zyrtarët e prokurimit, këto procedura të 
blerjeve të kamionëve të përdorur, ishin realizuar në mungesë të mjeteve 
financiare.

Ndikimi Prokurimi i mallrave të përdoruara mund të ndikojë në cilësinë, 
performancën dhe funksionalitetin e mallrave të blera. Blerja e produkteve 
të përdoruara vë në pikëpyetje cilësinë e shërbimeve/produkteve të 
pranuara për paranë e dhënë duke ndikuar që ndërmarrja të paguajë 
çmime jo konkurruese për produkte të tilla.

Rekomandimi B18 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që para inicimit të procedurave të prokurimit, 
të mos ekzekutojë asnjë aspekt të aktivitetit të prokurimit në një mënyrë që 
redukton apo eliminon konkurrencën në mes operatorëve ekonomik ose që 
diskriminon në dëm ose në të mirë të një apo më shumë operatorëve 
ekonomik. Kriteret teknike duhet të sigurojnë që procesi i vlerësimit të 
ofertave të jetë i barabartë dhe jo diskriminues. Përveç kësaj,  duhet të 
siguroj që fondet publike dhe burimet publike të përdoren në mënyrën më 
ekonomike duke mundësuar që të merret vlera për paranë e dhënë.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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Çështja B18 - Prokurimi i mallrave të përdorura



2.3.4   Shpenzimet e pagave

Shpenzimet e pagave ishin realizuar në shumën 4,457,112.99€. Numri i të punësuarve në fund të 
vitit ishte 737 në marrëdhënie të rregullt pune, si dhe 37 punëtorë të angazhuar për punë dhe 
detyra specifike. Kemi testuar 70 mostra për teste substanciale në vlerë 31,447€ sipas pagave 
bruto si dhe 9 mostra për teste të pajtueshmërisë.

Çështja B19 - Tejkalimi i numrit të punonjësve dhe shpenzimeve të pagave të planifikuara në 
planin e biznesit
Gjetja Sipas Ligjit për Ndërmarrjet Publike nr. 03/L-087, neni 12, paragrafi 2, 

konform të drejtave dhe detyrimeve të tyre të themeluara me ligje të tjera, 
drejtorët e Ndërmarrjes Publike duhet të veprojnë në përputhje me 
strategjitë afariste dhe financiare të përshkruara në Planin e miratuar të 
Biznesit.

Në Planin e Biznesit për vitin 2020, ndërmarrja kishte planifikuar që numri 
maksimal i aprovuar i punëtorëve në fund të vitit të jetë 740 të punësuar 
dhe 4,214,203€ shpenzime për paga dhe mëditje. Mirëpo, gjatë periudhës 
2020, kompania kishte punësuar 80 punonjës të rregullt dhe 37 punonjës 
me kontrata në afat të caktuar për punë dhe detyra specifike. Në fund të 
vitit, numri i të punësuarve ishte 737 punonjës të rregullt dhe 37 punonjës 
për punë dhe detyra specifike. Rritja e numrit të të punësuarve mbi nivelin e 
aprovuar në planin e biznesit ka rezultuar në tejkalim të shpenzimeve të 
pagave për 242,910€ mbi shumën e planifikuar ose shprehur në përqindje 
5.76%. Nga këto shpenzime, 69,718€ janë paguar në formë të shtesave për 
punonjës fizikë në teren për  angazhimin e tyre në periudhën e kohës 
pandemike dhe 53,231€, për punëtorët me kontrata me afat të caktuar për 
punë dhe detyra specifike. Pjesa tjetër janë dhënë si shtesa për stimulim të 
punëtorëve.

Sipas zyrtarëve të Kompanisë, shkaku për tejkalimin e shpenzimeve për 
paga ishte rritja e numrit të të punësuarve me kontrata për punë dhe detyra 
specifike, e që sipas menaxhmentit të kompanisë angazhimi i këtyre 
punëtorëve ishte për shkak të rritjes së vëllimit të punëve dhe numrit të 
klientëve.  

Ndikimi Tejkalimi i numrit të të punësuarve mbi planifikimin e lejuar, mund të 
rezultojë me orientim jo adekuat të buxhetit të kompanisë dhe rrjedhimisht 
Kompania mund të ballafaqohet me mungesë të fondeve për mbulimin e 
shpenzimeve tjera.

Rekomandimi B19 Bordi i Drejtorëve të krijoj mekanizma adekuat të cilët do të pamundësojnë 
punësimin e punëtorëve mbi numrin e planifikuar. Për më tepër, të bëjë 
monitorimin e vazhdueshëm të shpenzimeve të pagave në raport me 
planifikimet, dhe në rastet kur shfaqet nevoja për shpenzime shtesë, kjo të 
mbështetet me rishikim të planit të biznesit me kohë.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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2.3.5   Funksioni i auditimit të brendshëm

Njësia e Auditimit të Brendshëm (NjAB) operon me një Zyrtar të Auditimit. Për të kryer një auditim 
efektiv nevojitet një program gjithëpërfshirës i punës i cili reflekton rreziqet financiare dhe të tjera 
të Kompanisë dhe ofron siguri të mjaftueshme mbi efektivitetin e kontrollit të brendshëm. Ndikimi i 
produkteve të Auditimit të brendshëm duhet të gjykohet nga rëndësia që i jep Menaxhmenti 
zbatimit të rekomandimeve të auditimit.  NJAB kishte përgatitur planin vjetor ku kishte planifikuar 
dhe realizuar shtatë auditime. Komiteti i auditimit kishte mbajtur njëmbëdhjetë takime dhe kishte 
shqyrtuar raportet e NjAB-së.

Çështja B20 - Mungesa e stafit në NJAB si pengesë e sigurimit dhe përmirësimit të cilësisë

Gjetja Sipas Standardeve Ndërkombëtare dhe Praktikave Profesionale të 
Auditimit të Brendshëm 1300, 1310, 1311, Drejtuesi i Auditimit të 
brendshëm duhet të zhvillojë dhe të mirëmbajë programin e siguri-dhënies 
dhe përmirësimit të cilësisë, i cili mbulon të gjitha aspektet e veprimtarisë 
së auditimit të brendshëm, përmes vlerësimeve të brendshme të cilat 
përfshijnë: monitorime të vazhdueshme të ecurisë së aktiviteteve të 
auditimit të brendshëm, si dhe përmes vetëvlerësimeve periodike ose 
vlerësimeve nga personat të tjerë brenda organizatës, me njohuri të 
mjaftueshme në praktikat e auditimit të brendshëm.

Funksioni i Auditimit të Brendshëm në Kompani, përbëhet vetëm nga një 
zyrtar i cili kryen auditimet dhe bënë rishikimin e tyre, që pamundëson 
sigurimin e një programi efikas të siguri-dhënies dhe përmirësimit të cilësisë 
së aktiviteteve audituese. Përkundër këtij fakti, kompania gjatë vitit 2020 
nuk kishte shpallur konkurs për plotësim me staf shtesë të NJAB-së, edhe 
pse kjo ishte paraparë me Planin Strategjik të AB-së të aprovuar nga 
Komiteti i Auditimit. 

Mos shpalljen e konkursit për plotësim me staf shtesë të NJAB-së, 
menaxhmenti i kompanisë e arsyeton me situatën e krijuar për shkak të 
pandemisë. Ndërsa, vlen të theksohet se në periudhën e kryerjes së 
auditimit tonë, Kompania ishte në proces të shpalljes së konkursit për 
kompletimin e kësaj njësie me staf shtesë.

Ndikimi Kryerja e aktiviteteve audituese dhe rishikimi i tyre nga i njëjti zyrtar 
pamundëson dhënien e sigurisë dhe përmirësimin e cilësisë së punës 
audituese.

Rekomandimi B20 Bordi i Drejtorëve nëpërmjet Komitetit të Auditimit të sigurojë, që Njësia e 
Auditimit të Brendshëm, të krijojë një program efikas të siguri dhënies dhe 
përmirësimit të cilësisë së aktiviteteve të brendshme, përmes shtimit të 
burimeve njerëzore me njohuri të mjaftueshme në praktikat e auditimit të 
brendshëm.  

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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3     Çështjet e zgjidhura gjatë procesit të auditimit

Gjatë auditimit u identifikuan disa çështje që iu komunikuan menaxhmentit dhe u zgjidhen në 
mënyrë efektive gjatë auditimit aktual. Ato nuk kërkojnë ndonjë veprim të mëtutjeshëm dhe 
raportohen vetëm me qëllim të dokumentimit të komunikimit në fjalë, veprimeve të ndërmarra dhe 
rezultateve të tyre. Këto ishin si më poshtë:

Çështjet materiale të cilat ne i kemi identifikuar dhe janë përmirësuar gjatë kohës së auditimit

Çështja 1 Mangësi në shpalosjet për provizionimin, fshirjen dhe rivlerësimin e të 
arkëtueshmeve

Gjetja
Në shënimin shtatë të shpalosjeve të pasqyrave financiare, nuk ka janë 
dhënë shpjegime të detajuara lidhur me politikën e provizionimit të të 
arkëtueshmeve. Aty theksohet se provizionimi bëhet sipas vjetërsisë së 
të arkëtueshmeve të klasifikuara në program, mirëpo nuk janë dhënë 
sqarime shtesë për politikat e aprovuara. 

Për më tepër, nuk janë dhënë informacione të detajuara lidhur me 
fshirjen e shumës 35,758€ nga të arkëtueshmet. Përveç kësaj, tek 
shënimi 19.1, nuk janë dhënë shpjegime të detajuara lidhur me  
politikat  e rivlerësimit të llogarive të arkëtueshme në shumën 414,886€. 

Veprimi i kërkuar Zyrtari Kryesor Financiar të sigurojë, që në shënimet shpjeguese janë 
dhënë informacionet mbi përbërjen e zërave të pasqyrave, sipas 
kërkesave të standardeve të kontabilitetit.

Rezultati Pas komunikimit të çështjes përmes letër përjashtimit, shënimet 
shpjeguese janë plotësuar me informata shtesë, në lidhje me 
provizionimin, fshirjen dhe rivlerësimin e të arkëtueshmeve.

Çështja 2 Mos konsistenca nëpër vite ndërmjet shumës së saldove fillestare 
pronave, impianteve dhe pajisjeve

Gjetja
Shënimi shpjegues në pikën 10- pronat, impiantet dhe pajisjet, nuk 
kishte një konsistencë në prezantimin e saldove fillestare të tyre. 
Kështu, për vitin 2019, saldo fillestare ishte prezantuar në vlerën neto, 
ndërsa për vitin 2020, ishte prezantuar sipas kostos historike.

Veprimi i kërkuar Zyrtari Kryesor Financiar të sigurojë, që saldot fillestare të pronave, 
impianteve dhe pajisjeve, të jenë konsistente nëpër vite.

Rezultati Pas komunikimit të çështjes përmes letër përjashtimit, janë ndërmarrë 
veprimet e nevojshme korrigjuese për prezantim konsistent të shumave 
fillestare nëpër vite. 
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Gjetja  Kompania kishte njohur shpenzime të zhvlerësimit për objektet të cilat 
ishin investime në vijim, në shumën 7,077€, shumë për të cilën ishin 
mbivlerësuar shpenzimet e zhvlerësimit dhe nënvlerësuar pasuritë neto.

Veprimi i kërkuar Zyrtari Kryesor Financiar  të sigurojë, që janë marrë veprimet 
korrigjuese në lidhje me shpenzimet e zhvlerësimit të investimeve në 
vijim.

Rezultati Pas komunikimit të çështjes përmes letër përjashtimit, janë ndërmarrë 
veprimet e nevojshme korrigjuese gjatë fazës së kryerjes të auditimit.

Çështja 4 Mangësi në shpalosjet për të hyrat e shtyra nga grandet

Gjetja Shënimi shpjegues, në pikën 14 të hyrat e shtyra nga grantet, nuk 
përmban shpjegime të detajuara lidhur me kushtet që duhet të 
plotësohen për grantet e marra për: të hyrat nga pako 4a për grantet në 
shumë 727,000€, si dhe për grantet tjera në shumë 50,000€ dhe 
20,000€ nga Komuna e Prishtinës dhe Kastriotit. Po ashtu, për të hyrat 
në shumë 25,155€ si bashkëfinancim për investime kapitale nga 
Komuna e Lipjanit, nuk janë dhënë  sqarime për kushtet e njohjes së 
tyre.

Veprimi i kërkuar Zyrtari Kryesor Financiar të sigurojë, që në shënimet shpjeguese janë 
dhënë informacionet sipas kërkesave të standardeve të kontabilitetit në 
lidhje me të hyrat e shtyra nga grantet.

Rezultati Pas komunikimit të çështjes përmes letër përjashtimit, janë ndërmarrë 
veprimet e nevojshme duke i plotësuar me informata  shënimet 
shpjeguese.

Çështja 5 Mos shpalosja e plotë për zërat kontabël pasuritë tjera dhe të 
pagueshmet për tatime

Gjetja
Shënimi shpjegues në pikën 8a pasuritë tjera, nuk përmban ndonjë 
informacion në lidhje me përbërjen e zërit Tatimi i pagueshëm, në 
shumën 50,809€. 

Përveç kësaj, shënimi shpjegues në pikën 12, të pagueshmet për 
tatime, përmban edhe zërat detyrimet ndaj sindikatës, në shumën 
1,945€; dhe provizionime dhe taksa tjera, shuma 2,474€, pa dhënë 
ndonjë informacion mbi përbërjen e tyre.

Veprimi i kërkuar Zyrtari Kryesor Financiar të sigurojë, që në shënimin shpjeguese, 
pasuritë tjera dhe tatimet e pagueshme janë dhënë informacionet e 
nevojshme mbi përbërjen e tyre.

Rezultati Pas komunikimit të çështjes përmes letër përjashtimit, shënimet 
shpjeguese në pikën 8a dhe 12, janë plotësuar me informata të 
nevojshme.
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Çështja 3 Njohja e shpenzimeve të zhvlerësimit për investime



Tabela 1 Përmbledhja e rekomandimeve të vitit paraprak dhe vitit 2020

Nr Fusha e 
Auditimit

Rekomandimet e vitit 2019 Veprimet e 
ndërmarra

Statusi

1. Baza për 
opinion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që janë 
marrë veprimet e menjëhershme për të 
identifikuar konsumatorët, mjetet 
monetare të të cilëve janë grumbulluar në 
llogarinë “Klient i panjohur” dhe se u janë 
zbritur obligimet e papaguara ndaj 
ndërmarrjes.

Testimet tona 
tregojnë se 
llogaria e 
klientëve të pa 
njohur vazhdon 
të jetë e pa 
identifikuar. 

Nuk ka filluar zbatimi

2. Baza për 
opinion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që të bëhen 
korrigjimet e gabimeve të cilat kanë 
ndodhur me rastin e trajtimit të asetve pas 
rivlerësimit të tyre, në mënyrë që pasqyrat 
financiare të prezantojnë pamje të drejte 
dhe të vërtetë.

Testimet tona 
dëshmojnë se 
nuk ishte bërë 
ende korrigjimi i 
gabimeve tek 
asetet pas 
rivlerësimit. 

Nuk ka filluar zbatimi

4   Progresi në zbatimin e rekomandimeve

Raporti i auditimit për PFV-të të vitit 2019 të KRM Pastrimi ka rezultuar në 44 rekomandime 
kryesore. NP KRM Pastrimi  kishte përgatitur  një Plan Veprimi ku paraqitet mënyra se si do t’i 
zbatoj rekomandimet e dhëna. 
Deri në fund të auditimit tonë për vitin 2020, 24 rekomandime janë zbatuar; dhe 20 nuk janë 
adresuar ende, siç është paraqitur në Grafikun 2, më poshtë. Për një përshkrim më të plotë të 
rekomandimeve dhe mënyrën se si janë trajtuar ato, shihni në Tabelën 1 (ose Tabelën e 
rekomandimeve).

Grafiku 2. Progresi në zbatimin e rekomandimeve të vitit paraprak

31

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE



3. Baza për 
opinion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që janë 
marrë veprimet e nevojshme korrigjuese 
të gabimeve në lidhje me detyrimet në të 
dhënat kontabël, në mënyrë që të bëhet 
një prezantim i saktë në pasqyrat 
financiare. Përveç kësaj, të krijohen 
mekanizma që regjistri i obligimeve të 
rishikohet në baza të rregullta kohore në 
mënyrë që të vërtetohet plotësia dhe 
saktësia e listës së detyrimeve ndaj 
furnitorëve.

Është verifikuar 
se kompania nuk 
ka ndërmarrë 
veprimet e 
nevojshme 
korrigjuese në 
lidhje me 
prezantimin e 
saktë të të 
pagueshmeve në 
pasqyrat 
financiare.

Nuk ka filluar zbatimi

4. Baza për 
opinion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që po bëhet 
një rishikim i detajuar i regjistrit të 
pasurive, dhe se janë marrë veprime 
korrigjuese lidhur me rritjen/rënien e 
vlerës se aseteve pas rivlerësimit të tyre, 
në mënyrë që shuma rezervës së 
rivlerësimit të prezantohet saktë në 
pasqyrat financiare.

Kompania kishte 
ndërmarrë masa 
korrigjuese 
mirëpo përsëri ka 
një diferencë prej 
30,629€.

Nuk ka filluar zbatimi

5. Baza për 
opinion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që të bëhen 
korrigjimet e gabimeve materiale të 
identifikuara të pasqyrave financiare të 
periudhave paraprake me një ri deklarim 
retrospektiv, si dhe dhënien e 
informacioneve shpjeguese për gabimet e 
periudhës së mëparshme.

Nuk janë bërë 
korrigjimet e 
nevojshme në 
PF-të e viteve 
paraprake. 

Nuk ka filluar zbatimi

6. Baza për 
opinion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se janë 
vendosur procese efektive për të 
konfirmuar që janë bërë korrigjimet e 
gabimeve të identifikuara tek rrjedha e 
parasë për të siguruar një pamje të drejtë 
dhe të vërtetë.

Ky rekomandim 
nuk ishte 
adesuar as gjatë 
vitit 2020.

Nuk ka filluar zbatimi

7. Baza për 
opinion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se është 
bërë një analizë e shkaqeve të cilat kanë 
ndikuar në keqprezantimin e pasqyrës së 
ndryshimeve në ekutitet dhe të 
ndërmerren veprime për t’i adresuar këto 
shkaqe në mënyrë sistematike për të 
siguruar një pamje të drejtë dhe të vërtetë 
të saj.

Edhe këtë vit 
pasqyra e 
ndryshimeve në 
ekuitet ishte 
përcjellë me 
mangësi 
materiale.

Nuk ka filluar zbatimi

8. Baza për 
opinion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që shënimet 
shpjeguese të përmbajnë parimet bazë 
që përdoren për hartimin e pasqyrave 
financiare dhe informacionet mbi 
përbërjen e zërave të pasqyrave janë 
dhënë sipas kërkesave të standardeve të 
kontabilitetit.

Edhe këtë vit 
kishte mangësi të 
ngjashme në 
përmbajtjen e 
shënime 
shpjeguese. 

Nuk ka filluar zbatimi

9. Baza për 
opinion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që janë 
marrë veprimet korrigjuese në lidhje me 
regjistrimin e rënies së vlerës së tokës, në 
mënyrë që pasqyrat financiare të 
prezantojnë pamje të drejte dhe të 
vërtetë.

Kompania kishte 
ndërmarr masa 
dhe ne gjatë 
auditimit nuk 
kemi hasur 
specifikime 
teknike jo në 
harmoni me 
kërkesat e LPP-
së

I zbatuar
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10. Baza për 
opinion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që të 
merren veprime korrigjuese në periudhat 
paraardhëse në mënyrë që shuma e 
prezantuar në pasqyrën e të ardhurave 
dhe pasqyrën e pozitës financiare, për të 
hyrat nga grandet dhe të hyrat e shtyra 
nga grantet të jetë e saktë.

Ky rekomandim 
është adresuar.

I zbatuar

11. Baza për 
opinion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që përmes 
akteve të brendshme të krijojë 
mekanizma të cilat do të siguronin se të 
gjitha blerjen e mallrave dhe shërbimeve 
të jenë në harmoni të plotë me Ligjin e 
Prokurimit Publik në mënyrë që të arrihet 
transparenca dhe konkurrenca e 
nevojshme dhe të sigurohet shfrytëzimi 
efikas i fondeve publike.

Kompania ka 
ndërmarrë masa 
dhe për vitin  
auditues 2020 
nuk kemi vërejtur 
mangësi.

I zbatuar

12. Baza për 
opinion

Kryesuesi i Bordit të sigurojë, proceduara 
përkatëse të cilat do të shërbejnë si 
udhëzime të qarta për komisionet e 
inventarizimit lidhur me mënyrat e duhura 
të inventarizimit. Ndërsa brenda një afati 
të shkurtër kohor, të sigurohen regjistrat 
në mënyrë analitike të asetve të cilat i ka 
në përdorim, në mënyrë që të 
mundësohet më pas, krahasimi dhe 
barazimi me të dhënat e komisioneve të 
inventarizimit.

Kompania ka 
ndërmarrë masa 
dhe në vitin 2020 
kishte kodifikuar 
asetet në 
regjistrin e 
inventarizimit.

I zbatuar

13. Llogaritë e 
arkëtueshme

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që brenda 
një afati të përcaktuar kohor sa më të 
shkurtër, të shqyrtojë dhe të marrë masat 
e nevojshme përmirësuese, në mënyrë 
që të gjithë konsumatorët e evidentuar 
me emërtimin “XX” të regjistrohen në 
emër të shfrytëzuesve të shërbimit. Për 
më tepër, të sigurohet që shuma kreditore 
e evidentuar përcaktohet për secilin prej 
tyre dhe se po merren masat e 
nevojshme për arkëtime.

Kompania gjatë 
vitit 2020 kishte 
arritur të 
identifikojë një 
numër të vogël të 
klientëve të 
emërtuar XX, 
mirëpo kjo prap 
mbetet për tu 
adresuar për 
shkak se ende 
nuk janë 
indentifikuar të 
gjithë klientët. 

Nuk ka filluar zbatimi

14. Stoqet Bordi Drejtorëve të sigurojë, që pas 
procesit të inventarizimit të trajtoj shkaqet 
e diferencave të stoqeve. Po ashtu, të 
bëjë harmonizimin e gjendjes faktike me 
gjendjen në librat kontabël, duke 
identifikuar të gjitha mos harmonizimet 
për të prezantuar gjendjen e saktë të tyre 
në Pasqyrat financiare.

Edhe këtë vit 
kishte mangësi të 
ngjashme në 
menaxhimin e 
stoqeve. 

Nuk ka filluar zbatimi

15. Parapagimet Kryesuesi i Bordit të sigurojë, që në datën 
e ndërtimit të pasqyrave financiare të 
prezantohen vetëm parapagimet që lindin 
nga veprimet rregulluese për to, si dhe 
janë marrë masat e nevojshme 
korrigjuese për të pasur një prezantim të 
drejtë të parapagimeve.

Kompania në 
PFV të vitit aktual 
ka ndërmarrë 
veprimet e 
nevojshme 
korrigjuese

I zbatuar
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16. Pasuritë 
afatgjata

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se janë 
marrë veprimet korrigjuese në lidhje me 
ndryshimet e nevojshme në regjistrin e 
pasurisë, sipas gjendjes faktike të tyre.

Ky rekomandim 
është adresuar 
gjatë vitit 2020.

I zbatuar

17. Pasuritë 
afatgjata

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, ri trajtimin e 
pasurive me vlerë zero në libra, në 
mënyrë që ato të mbahen sipas 
kërkesave të standardeve të kontabilitetit.

Kompania kishte 
ndërmarrë 
veprimet e 
nevojshme 
korrigjuese lidhur 
me trajtimin e 
pasurive me 
vlerë zero. 

I zbatuar

18. Pasuritë 
afatgjata

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që të 
merren veprime korrigjuese që 
shpenzimet e zhvlerësimit të regjistrohen 
sipas kërkesave të standardeve të 
kontabilitetit, në mënyrë që pasqyrat 
financiare të prezantojnë gjendjen e saktë 
të tyre.

Ky rekomandim 
është adresuar 
gjatë vitit 2020.

I zbatuar

19. Detyrimet 
afatshkurta

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se janë 
marrë veprimet korrigjuese për deklarimin 
e TVSH-së së, në mënyrë që të dhënat 
kontabël dhe shumat e prezantuara në 
pasqyrën e pozicionit financiar, të jenë në 
harmoni me gjendjen e llogarive tatimore 
në Administratën Tatimore.

Kompania ka 
ndërmarrë masa 
korrigjuese.

I zbatuar

20. Të hyrat Bordi i Drejtorëve të sigurojë, një analizë 
të saktë të kostos së shërbimit, numrin e 
konsumatorëve të shërbyer si dhe të 
rishqyrtoj edhe njëherë kushtet e 
kontratës me Komunën e Prishtinës të 
cilat duhet të reflektohen në ndonjë aneks 
kontratë.

Edhe gjatë vitit 
2020 nuk është 
adresuar 
rekomandimi.

Nuk ka filluar zbatimi

21. Të hyrat Bordi i Drejtorëve të sigurojë, hartimin e 
rregullores për të hyrat, e cila përmban 
procedura të qarta për menaxhimin e 
secilit lloj të të hyrave.

Kompania nuk ka 
ndërmarrë 
veprimet e 
nevojshme për 
hartimin e 
rregullores.

Nuk ka filluar zbatimi

22. Të hyrat Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që mos 
pajtueshmëritë ligjore të korrigjohen sa 
më shpejt që është e mundur, duke 
aplikuar tarifa shërbimi të caktuara nga 
komuna si organ kompetent, si dhe për 
çdo faturë të sigurohen dëshmitë lidhur 
me ofrimin e shërbimit.

Kompania nuk  
kishte ndërmarrë 
masa korrigjuese 
lidhur me këtë 
rekomandim. 

Nuk ka filluar zbatimi

23. Të hyrat Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që brenda 
një afati sa më të shkurtër janë marrë 
masat e nevojshme përmirësuese për 
rastet kur faturimet nuk janë në përputhje 
me shërbimet e ofruara dhe të siguroj që 
të bëhen harmonizimet në mes të 
ndërmarrjes dhe Komunës së Prishtinës.

Ky rekomandim 
është adresuar 
gjatë vitit 2020.

I zbatuar
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24. Të hyrat Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që brenda 
një afati sa më të shkurtër kohor, të bëjë 
harmonizimet në faturim dhe numër të 
konsumatorëve në mes të Kompanisë 
dhe Komunës së Graçanicës, dhe të 
bëhen korrigjimet në shënimet kontabël. 
Po ashtu, të sigurojë që faturimi të bëhet 
vetëm atëherë kur numri i konsumatorëve 
është përcaktuar nga projekt menaxheri i 
komunës në bashkëpunim me 
koordinatorin e Kompanisë.

Kompania kishte 
ndërmarrë masa 
dhe gjatë 
auditimit nuk 
kemi hasur në 
parregullsi.

I zbatuar

25. Shpenzimet 
operative

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, kontrolle 
adekuate në mënyrë që specifikimet 
teknike në dosjen e tenderit të 
përcaktohen duke u bazuar plotësisht në 
dispozitat ligjore të ligjit të prokurimit, 
duke ofruar qasje të barabartë të gjithë 
operatorëve ekonomik.

Kompania edhe 
gjatë vitit 2020 ka 
vazhduar me 
situatën e njejtë.

Nuk ka filluar zbatimi

26. Shpenzimet 
operative

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, planifikim të 
detajuar të aktiviteteve të prokurimit i cili 
do ti shmangë në të ardhmen nevojat për 
ndarjen e kërkesave, si dhe do të sigurojë 
aplikimin e procedurave të duhura, siç 
janë kontratat publike kornizë. Përveç 
kësaj, të sigurojë që njësitë kërkuese, të 
parashtrojnë kërkesat me kohë për t’i 
lejuar zyrës së prokurimit planifikimin dhe 
inicimin me kohë të aktiviteteve dhe 
procedurave të prokurimit.

Edhe vitin 2020 
kompania nuk 
kishte përfshirë 
me kohë 
aktivitetet në 
planin e 
prokurimit.

Nuk ka filluar zbatimi

27. Shpenzimet 
operative

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që para 
inicimit të procedurave të prokurimit, të 
mos ekzekutojë asnjë aspekt të aktivitetit 
të prokurimit në një mënyrë që redukton 
apo eliminon konkurrencën në mes të 
operatorëve ekonomik ose që diskriminon 
në dëm ose në të mirë të një ose më 
shumë operatorëve ekonomik. Kriteret 
teknike duhet të sigurojnë që procesi i 
vlerësimit të ofertave të jetë i barabartë 
dhe jo- diskriminues. Përveç kësaj, duhet 
të siguroj që fondet publike dhe burimet 
publike të përdoren në mënyrën më 
ekonomike duke mundësuar që të merret 
vlera për paranë e dhënë.

Ky rekomandim 
nuk ishte 
adresuar as gjatë 
vitit 2020.

Nuk ka filluar zbatimi

28. Shpenzimet 
operative

Bordi i drejtorëve të sigurojë, që brenda 
një afati sa më të shkurtër janë marrë 
masat e nevojshme për ndërprerjen e 
furnizimeve kur sasia e kontraktuar është 
tejkaluar. Po ashtu, të merren veprime 
përmirësuese që mjetet në vlerë 24,935€ 
të kthehen në buxhetin e Kompanisë dhe 
të sigurojë që të bëhen harmonizimet në 
mes të furnitorëve dhe Kompanisë.

Kompania kishte 
ndërmarr masa 
dhe ne nuk kemi 
hasur në 
tejkalime të 
kontratës apo 
mbi faturime.

I zbatuar
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29. Shpenzimet 
operative

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që të 
merren veprime korrigjuese në mënyrë që 
vlera e shpenzimeve të prezantojnë 
gjendjen e saktë të tyre, ashtu që ngjarjet 
ekonomike të ndodhura të njihen në 
periudhën e ndodhjes.

Kompania kishte 
ndërmarr masa 
dhe ne nuk kemi 
identifikuar njohje 
të shpenzimeve 
jo në periudhën 
përkatëse

I zbatuar

30. Shpenzimet 
operative

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që pagesat 
shtesë për të punësuarit, sipas 
vendimeve të menaxhmentit, të 
realizohen nëpërmjet sistemit të pagave 
dhe se janë zbatuar obligimet tatimore 
për to.

Kompania gjatë 
vitit 2020, 
pagesat shtesë i  
ka realizuar 
përmes sistemit 
të pagave, si dhe 
në pajtueshmëri 
me Legjislacionin 
tatimor  për të 
ardhurat 
personale. 

I zbatuar

31. Shpenzimet e 
pagave

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që me 
rastin e themelimit të marrëdhënieve të 
punës të zhvilloj procese të rekrutimit në 
mënyrë të rregullt dhe transparente dhe 
se pozitat e rregullta mbulohen me 
kontrata të rregullta të punës.

Kompania edhe 
gjatë vitit 2020 ka 
punësuar 
punëtorë me 
kontrata në afat 
të caktuar për 
punë dhe detyra 
specifike, pa 
zhvilluar 
procedura të 
rekrutimit. 

Nuk ka filluar zbatimi

32. Shpenzimet e 
pagave

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që përmes 
akteve të brendshme të krijojë kontrolle 
adekuate të cilat do të parandalonin 
kompensimet e anëtarëve të Bordit mbi 
vendimet e marra nga organet 
kompetente të autorizuara nga ligjet në 
fuqi.

Kompania ka 
bere 
kompensimin e 
BD pa vendim te 
organeve 
kompetente

Nuk ka filluar zbatimi

33. Shpenzimet e 
pagave

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që përmes 
akteve të brendshme të Kompanisë të 
krijoj mekanizma adekuat të cilët do të 
pamundësojnë punësimin e punëtorëve 
mbi numrin e planifikuar nga organet 
kompetente si dhe monitorimin e 
vazhdueshëm të shpenzimeve të pagave 
në raport me planifikimet. Në rastet kur 
shfaqet nevoja për staf shtesë, kjo të 
mbështetet me rishikim të planit të 
biznesit me kohë.

Kompania edhe 
gjatë vitit 2020 ka 
pasur tejkalim të 
shpenzimeve të 
kategorisë së 
pagave dhe 
numrit të 
punonjësve në 
krahasim me 
planin e biznesit. 

Nuk ka filluar zbatimi

34. Shpenzimet e 
pagave

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që përmes 
kontrolleve të brendshme të parapara në 
aktet e ndërmarrjes të parandalojë 
punësimin e punonjësve pa zhvilluar 
proces konkurrues sipas legjislacionit në 
fuqi.

Kompania kishte 
ndërmarrë masa 
dhe gjatë 
auditimit nuk 
kemi hasur në 
parregullsi

I zbatuar

35. Shpenzimet e 
pagave

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që përmes 
akteve të brendshme të parandalojë mos 
respektimin e afateve kohore gjatë 
zhvillimit të procedurave të rekrutimit për 
punësimin e punonjësve.

Kompania kishte 
ndërmarrë masa 
dhe gjatë 
auditimit nuk 
kemi hasur në 
parregullsi.

I zbatuar
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36. Shpenzimet e 
pagave

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që në rastin 
e punësimeve të kryhen procedurat e 
rekrutimit vetëm kur së paku tre nga 
kandidatet i plotësojnë kushtet e 
konkursit, në të kundërtën konkursi të 
përsëritet.

Kompania kishte 
ndërmarrë masa 
dhe gjatë 
auditimit nuk 
kemi hasur në 
parregullsi.

I zbatuar

37. Shpenzimet e 
pagave

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që 
komisionet e themeluara për zhvillimin e 
procedurave të rekrutimit, kryejnë detyrën 
e caktuar në përputhje me kërkesat 
ligjore, duke eliminuar kështu mundësinë 
e manipulimit të rezultateve të 
kandidatëve.

Kompania kishte 
ndërmarrë masa 
dhe gjatë 
auditimit nuk 
kemi hasur në 
parregullsi.

I zbatuar

38. Shpenzimet e 
pagave

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që përmes 
akteve të brendshëm të krijojë kontrolle 
adekuate, të cilat do të parandalonin dhe 
eliminonin rastet e pagesës së 
punëtorëve pa kontrata dhe pa dëshmi të 
vijueshmërisë në punë. Ndërsa në rastet, 
kur ndodhin gabime eventuale, të bëhen 
ndalesa në pagat gjatë muajve në vijim.

Kompania kishte 
ndërmarrë masa 
dhe gjatë 
auditimit nuk 
kemi hasur në 
parregullsi

I zbatuar

39. Shpenzimet e 
pagave

Bordi i Drejtorëve përmes Komisionit të 
Auditimit të përgatis dhe të bëjë publike 
një rregullore/politikë për kompensimin e 
drejtorëve dhe zyrtarëve, në përputhje me 
strukturën organizative.

Ky rekomandim 
ishte adresuar në 
përmbyllje të vitit 
2020.

I zbatuar

40. Shpenzimet e 
pagave

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që përmes 
rregulloreve të brendshme të përcaktojë 
kontrolle të brendshme, të cilat do të 
parandalonin pagesat e pagave të 
punëtorëve pa kontratë pune.

Kompania kishte 
ndërmarrë masat 
korrigjuese,  dhe 
gjatë vitit 
auditues 2020 
nuk kemi hasur 
në parregullsi.

I zbatuar

41. Shpenzimet e 
pagave

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që të gjitha 
kompensimet e Drejtorëve dhe Zyrtarëve 
të lartë, të bëhen sipas politikës së 
kompensimit si dhe vendimeve të 
aksionarëve.

Kompania për 
vitin 2020 nuk ka 
ndarë ndonjë 
kompensim për 
stimulimin e BD 
dhe 
menaxhmentit në 
emër të 
performancës 
vjetore.  

I zbatuar

42. Funksioni i 
auditimit të 
brendshëm

Bordi i Drejtorëve nëpërmjet Komitetit të 
Auditimit të sigurojë, që Njësia e Auditimit 
të Brendshëm, të krijojë një program 
efikas të siguri dhënies dhe përmirësim të 
cilësisë së aktiviteteve të brendshme, 
përmes shtimit të burimeve njerëzore me 
njohuri të mjaftueshme në praktikat e 
auditimit të brendshëm.

Kompania edhe 
këtë vit nuk ka 
arrite ta plotesoje 
NJAB me staf 
shtese

Nuk ka filluar zbatimi
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43. Funksioni i 
auditimit të 
brendshëm

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që përmes 
akteve të brendshme të krijoj mekanizma 
të cilët do të siguronin që menaxhmenti i 
ndërmarrjes, në mënyrë të vazhdueshme 
bënë përcjelljen e përmbushjes së 
rekomandimeve të dhëna nga NJAB 
sipas zotimeve në rekomandimet finale.

Kompania kishte 
hartuar Raportin 
mbi Statusin e 
përcjelljes dhe 
përmbushjes së 
rekomandimeve 
të Auditimit të 
Brendshëm për 
vitin 2020.

I zbatuar

44. Funksioni i 
auditimit të 
brendshëm

Bordi i Drejtorëve nëpërmjet Komitetit të 
auditimit të sigurojë, që Njësia e Auditimit 
të Brendshëm bazuar në standardet në 
fuqi, të zgjerojë njohuritë, të rrisin aftësitë 
dhe zotësitë e tjera të auditorëve të 
brendshëm, nëpërmjet zhvillimit të 
vazhdueshëm profesional.

Zyrtari i Auditimit 
të Brendshëm 
gjatë vitit 2020 
kishte ndjekur në 
mënyrë të rregullt 
edukimin e 
vazhdueshëm 
profesional.

I zbatuar

Nr Fusha e 
Auditimit

Rekomandimet e vitit 2020

1. Baza për 
opinion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që janë ndërmarrë veprimet e nevojshme për 
identifikim të klientëve, mjetet monetare të të cilëve janë regjistruar në llogarinë 
“Klient i panjohur” dhe të zbriten obligimet e paguara ndaj Kompanisë.

2. Baza për 
opinion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që të bëhen korrigjimet e gabimeve të cilat kanë 
ndodhur me rastin e trajtimit të aseteve pas rivlerësimit të tyre, në mënyrë që 
pasqyrat financiare të prezantojnë pamje të drejte dhe të vërtetë.

3. Baza për 
opinion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë që shënimet shpjeguese të përmbajnë parimet bazë 
që përdoren për hartimin e pasqyrave financiare dhe informacionet mbi përbërjen e 
zërave të pasqyrave janë dhënë sipas kërkesave të standardeve të kontabilitetit, 
duke siguruar një prezantim të drejtë.

4. Baza për 
opinion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë që janë marrë veprimet e nevojshme korrigjuese në 
gabimet lidhur me detyrimet në të dhënat kontabël, në mënyrë që të bëhet një 
prezantim i saktë në pasqyrat financiare. Përveç kësaj, të krijohen mekanizma që 
regjistri i obligimeve të rishikohet në baza të rregullta kohore në mënyrë që të 
vërtetohet plotësia dhe saktësia e listës së detyrimeve ndaj furnitorëve.

5. Baza për 
opinion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që po bëhet një rishikim i detajuar i regjistrit të 
pasurive, dhe se janë marrë veprime korrigjuese lidhur me rritjen/rënien e vlerës së 
aseteve pas rivlerësimit të tyre, në mënyrë që shuma rezervës së rivlerësimit të 
prezantohet saktë në pasqyrat financiare.

6. Baza për 
opinion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se janë vendosur procese efektive për të konfirmuar 
që janë bërë korrigjimet e gabimeve të identifikuara tek rrjedha e parasë për të 
siguruar një pamje të drejtë dhe të vërtetë të saj.

7. Baza për 
opinion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se janë vendosur procese efektive për të konfirmuar 
që janë bërë korrigjimet e gabimeve të identifikuara tek salldo fillestare e  rrjedhës 
së  parasë për të siguruar një pamje të drejtë dhe të vërtetë.

8. Baza për 
opinion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se është bërë një analizë e shkaqeve të cilat kanë 
ndikuar në  keq prezantimin e pasqyrës së ndryshimeve në ekuitet dhe të 
ndërmerren veprime për t’i adresuar këto shkaqe në mënyrë sistematike për të 
siguruar një pamje të drejtë dhe të vërtetë të saj.

9. Baza për 
opinion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që shënimet shpjeguese të përmbajnë parimet bazë 
që përdoren për hartimin e pasqyrave financiare dhe informacionet mbi përbërjen e 
zërave të pasqyrave janë dhënë sipas kërkesave të standardeve të kontabilitetit.
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10. Baza për 
konkluzion

Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë që brenda një afati të përcaktuar kohor sa më të 
shkurtër të shqyrtojë dhe të marrë masat e nevojshme përmirësuese, në mënyrë që 
të gjithë klientët  e evidentuar me emërtimin “XX”, “XN” dhe “?”, të regjistrohen në 
emër të shfrytëzuesve të shërbimit. Njëkohësisht të rishikohen llogaritë e 
kreditorëve tjerë për të cilët nuk ka asnjë informacion identifikues në regjistër.

11. Baza për 
konkluzion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që zyra e faturimit bën pasivizimin e klientëve vetëm 
duke ndjekur procedurat përmes komisionit verifikues, të cilat mbështeten me 
vendime.

12. Baza për 
konkluzion

Bordi i Drejtorëve të rishqyrtoj kushtet e kontratës me Komunën e Prishtinës duke u 
siguruar që këto kushte të jenë të favorshme për të dyja palët. 

13. Baza për 
konkluzion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë një vlerësim dhe planifikim të duhur të nevojave të 
ndërmarrjes dhe duke u siguruar që artikujt e ngjashëm grupohen dhe për to 
përdoren procedurat e prokurimit sipas kërkesave të LPP-së.

14. Baza për 
konkluzion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, hartimin e rregullores për të hyrat, e cila përmban 
procedura të qarta për menaxhimin e secilit lloj të të hyrave. Po ashtu, të përgatis 
dhe të bëjë publike një rregullore/politikë për kompensimin e drejtorëve dhe 
zyrtarëve, në përputhje me strukturën organizative.

15. Baza për 
konkluzion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që me rastin e themelimit të marrëdhënieve të punës 
të zhvilloj procese të rekrutimit në mënyrë të rregullt dhe transparente dhe të 
siguroj se pozitat e rregullta mbulohen me kontrata të rregullta të punës.

16. Baza për 
konkluzion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që përmes akteve të brendshme rregullative të krijojë 
kontrolle adekuate të cilat do të parandalonin kompensimet për mbledhjet e 
jashtëzakonshme pa vendim të aksionarit.

17. Stoqet Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që do të eliminoj shkaqet e paraqitjes së diferencave 
në sasinë e stoqeve në mënyrë që ato mos të përsëriten në të ardhmen, si dhe të 
sigurojë paraqitjen e saktë dhe të drejtë të vlerës së stoqeve në librat kontabël.

18. Të hyrat Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që mos pajtueshmëritë ligjore të korrigjohen sa më 
shpejtë që është e mundur, duke aplikuar tarifa shërbimi të caktuara nga komuna si 
organ kompetent, si dhe për çdo shërbim të faturuar  të sigurohen raportet 
operative që dëshmojnë ofrimin e shërbimit.

19. Të hyrat Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që kontratat e klientëve të harmonizohen me tarifat e 
përcaktuara në Rregulloren Komunale.

20. Shpenzimet 
operative

Bordi i Drejtorëve të forcojë kontrollet e brendshme për procesin e prokurimit duke 
siguruar që njësitë kërkuese parashtrojnë kërkesat me kohë, për t’i lejuar zyrës së 
prokurimit planifikimin dhe inicimin me kohë të aktiviteteve dhe procedurave të 
prokurimit.

21. Shpenzimet 
operative

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që para inicimit të procedurave të prokurimit, të mos 
ekzekutojë asnjë aspekt të aktivitetit të prokurimit në një mënyrë që redukton apo 
eliminon konkurrencën në mes të operatorëve ekonomik ose që diskriminon në 
dëm ose në të mirë të një ose më shumë operatorëve ekonomik. Kriteret teknike 
duhet të sigurojnë që procesi i vlerësimit të ofertave të jetë i barabartë dhe jo- 
diskriminues. Përveç kësaj, duhet të siguroj që fondet publike dhe burimet publike 
të përdoren në mënyrën më ekonomike duke mundësuar që të merret vlera për 
paranë e dhënë.

22. Shpenzimet e 
pagave

Bordi i Drejtorëve të krijoj mekanizma adekuat të cilët do të pamundësojnë 
punësimin e punëtorëve mbi numrin e planifikuar. Për më tepër, të bëjë monitorimin 
e vazhdueshëm të shpenzimeve të pagave në raport me planifikimet, dhe në rastet 
kur shfaqet nevoja për shpenzime shtesë, kjo të mbështetet me rishikim të planit të 
biznesit me kohë.

23. Funksioni i 
auditimit të 
brendshëm

Bordi i Drejtorëve nëpërmjet Komitetit të Auditimit të sigurojë, që Njësia e Auditimit 
të Brendshëm, të krijojë një program efikas të siguri dhënies dhe përmirësimit të 
cilësisë së aktiviteteve të brendshme, përmes shtimit të burimeve njerëzore me 
njohuri të mjaftueshme në praktikat e auditimit të brendshëm.  
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Besnik Osmani, Auditor i Përgjithshëm

Arvita Zyferi, Ndihmëse e Auditorit të Përgjithshëm

Fitim Haliti, Udhëheqës i Auditimit

Jetmira Isufi, Udhëheqëse e ekipit

Vlora Duraku, Anëtare e ekipit

Ernes Beka, Anëtar i ekipit
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Shtojca I: Letër konfirmimi / Komentet e NP-së në gjetjet e 
raportit të auditimit

Çështja Komenti i NP-së Pikëpamja e ZKA-së 

Mos zbritja e mjeteve të arkëtuara  nga 
klientët

Nga viti 2018 ne kemi filluar 
perdorimin e programit te Ri 
softwar, ku pas futjes se 
dhenave ne programin e ri 
kemi pas nje difernce mes 
analitikes dhe sintetikes.
Per te bere barazim mes 
analitikes dhe sintetikes  ne 
kemi hapur nje llogari ne 
analikt ne te cilen e kemi 
bere nje barazim me 
mbishkrimin Klieni I 
Panjohure veprim kontabel 
te cilen e kemi trajtuar si 
parapagim per te bere 
barazim e LLA, mirpo nuk 
jane mjete financiare te cilat 
kane rrjedhe nga 
institucionet bankare ose 
jane inkasuar dhe nuk 
eshte bere regjistrimi I tyre, 
dmth trajtimi eshte bere 
vetem per rregullim 
kontabel, ku deri ne vitin 
2020 kemi menduar se mos 
ka ndonje kerkese nga 
ndonje klient I cili  ka 
pagaur borxhin mirpo nuk ju 
i është bërë zbritja deri me 
31.12.2020, nuk kemi pas 
ndonje kerkeses, ky mos 
barazim nga viti 1999 deri 
2013.
Ne nuk kemi kerkesa nga 
palet te cilat kane paguar  
dhe nuk ju është 
ekzekutuar zbritja e borxhit, 
mbi 90% e klienteve  te 
cilëve ju figuronë borxhe 
ndaj kompanis tone  jane 
ne procese permbarimore 
dhe gjyqesore!
Prandaj  ne munges te një 
software adekuat dhe 
ndryshimeve per çdo viti të 
cilat janë bërë e kane 
krijuar kete difernce e cila  
eshte prezantuar edhe  në 
Bordin te Drejtoreve ku me 

Në pasqyrat financiare të 
vitit 2019, në kuadër të të 
hyrave të shtyra ishte 
prezantuar edhe shuma 
423,962€. Bazuar në 
konfirmimet zyrtare të KRM 
Pastrimi, kjo shumë ka të 
bëjë me mjetet e paguara 
nga konsumatorët në vitet 
paraprake, mjete te cilat 
nuk u janë zbritur 
konsumatorëve adekuat 
por duke u regjistruar në 
një llogari të veçantë me 
përshkrim “Klient i 
panjohur”.
Në PFV-te e vitit 2020, 
Kompania ka kryer 
veprimin kontabël, ku  
kishte rritur llogaritë e 
arketueshme dhe ka rritur 
fitimet e mbajtura me 
arsyetimin se veprimet 
kontabël në vitet paraprake 
kanë qenë gabim dhe se 
kjo shumë nuk paraqitet te 
pagesat e klientëve, 
mirëpo është si rrjedhojë e 
mospërputhjes së 
shënimeve analitike dhe 
sintetike. Një deklarim i tillë 
vë në dyshim deklarimin e 
dhënë në letër 
përfaqësimin ku theksohet 
se “Ne pranojmë 
përgjegjësinë tonë për 
prezantim të drejtë të 
pasqyrës financiare”. Po 
ashtu , ky veprim kontabël 
nuk është mbështetur me 
një analizë paraprake për 
të identifikuar problemin e 
diferencës  dhe duke rritur 
borxhet e klientëve pa 
ndonjë analizë paraprake 
vetëm në mënyrë sintetike. 
Një veprim i tille 
pamundëson zbritjen e 
këtyre borxheve pasi që 
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aprovimin e tyre ne kemi 
bere korigjimin ne 
kontabilitet duke rriture 
Llogarit e Arktushme dhe 
fitimet e mbajtura! 
Ne vitin 2018 dhe 2019 kete 
rast e kemi trajtuar dhe 
prezantuar si parapagime 
per te bere barazime ne 
kontabilitet!

mungojnë dëshmitë 
analitike se cilët klient i 
detyrohen Kompanisë. 
Tutje, në komunikimet e 
realizuara gjatë auditimit  
të vitit 2020, ne kemi 
pranuar konfirmim me 
shkrim nga ZKF se këto 
mjete përfaqësojnë 
pagesat e klientëve në vitit 
paraprake dhe se janë 
njohur të hyrat për këtë 
shumë.
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Shënimet fundore

¹ Pajtueshmëria me autoritetet – pajtueshmëria me të gjitha ligjet, rregullat, rregulloret, standardet dhe praktikat e 
mira relevante. 

² Kolektivisht të referuara si pajtueshmëri me autoritetet

³ Çështja A dhe Rekomandimi A - nënkupton çështjet dhe rekomandimet e reja
Çështja B dhe Rekomandimi B - nënkupton çështjet dhe rekomandimet e përsëritura
Çështja C dhe Rekomandimi C- nënkupton çështjet dhe rekomandimet pjesërisht të përsëritura.

⁴ [1] Kompensimi i BD per Mbledhje te jashtezakonshme-Janar 2020 ne vlerë 2,370€, Mars 2,310€ dhe 
kompensimi për muajin Tetor 2,370€.
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